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ВСТУП 

 

Поряд із вдосконаленням системи ринкових відносин в Україні глибокі 

зміни відбуваються як в теорії так і в практиці фінансового менеджменту на 

підприємствах. Поява нових понять, методів, моделей управління 

підприємством потребує реагування та прийняття менеджерами відповідних 

фінансових рішень. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку, 

отримувати прибутки, потрібно йти в ногу з часом, випереджуючи конкурентів 

завдяки обізнаності та використанні новітніх методів управління 

підприємством. 

Одним із способів підвищення прибутковості є ефективне управління 

грошовими потоками. Правило безмежності людських потреб та обмеженості 

економічних ресурсів продовжує діяти в сучасній економічній системі. У 

зв’язку з цим досягнути успіхів може лише той суб’єкт господарювання, який 

веде фінансову політику, спрямовану не лише на плідне використання 

фінансових ресурсів, а й на синхронізацію їх в часі та просторі. 

Послідовний рух грошових потоків підприємства є одним із 

найважливіших показників «фінансового здоров’я» та виступає передумовою 

досягнення високих результатів господарської діяльності в кінцевому 

результаті – отримання прибутку. Ефективне управління грошовими потоками 

сприяє покращенню роботи підприємства та здійсненню операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності. 

Основною метою управління грошовими потоками на підприємстві є їх 

оптимізація. Оптимізація – це процес вибору найліпших форм організації на 

підприємстві з урахуванням особливостей та умов здійснення його 

господарської діяльності. Основою оптимізації грошових потоків підприємства 

є забезпечення збалансованості обсягів надходжень і витрачань, при цьому 

враховуючи терміни здійснення цих операцій. Оптимізація неможлива без 

синхронізації, адже підприємство, яке не слідкує за поверненням дебіторської 

заборгованості, змушене залучати банківські кредити, витрачаючи кошти на 
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оплату відсотків за користування ними або формувати кредиторську 

заборгованість, внаслідок чого порушується ділова репутація та зменшується 

гудвіл. 

На нашу думку, поняття «грошові кошти» є динамічним показником, який 

полягає у постійній зміні власників. В результаті збалансування західних та 

вихідних грошових потоків утворюватися чистий грошовий потік, що 

характеризує приріст чи зменшення грошових ресурсів і є результативним 

фактором діяльності підприємства. 

Робота присвячена аналізу та оцінці динаміки руху грошових потоків за 

допомогою методів економічного аналізу. Ця проблема є особливо важливою в 

сучасних умовах, оскільки висхідна динаміка залучення кредитних ресурсів 

підприємствами свідчить про недостатність або розбіжність у строках 

надходжень і виплат. Це призводить до потреби в залученні додаткових 

грошових ресурсах і вказує на проблему відсутності розуміння важливості 

синхронізації грошових потоків. 

Актуальність вирішення цих проблем пов’язана з необхідністю 

забезпечення господарської діяльності власними коштами. Оскільки вартість 

кредитних ресурсів залежить від багатьох чинників, і постійно змінюється, то 

планування грошового потоку та дотримання вимог платіжної дисципліни 

сприяє скороченню витрат підприємства, адже в такому разі потреба в 

залученні кредитних коштів та сплаті відсотки за користування ними 

скорочується до нуля.  

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів удосконалення 

фінансового управління грошовими потоками підприємств на основі вивчення 

теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.  

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання: 

 з’ясувати економічну сутність та значення грошових потоків; 

 вивчити класифікацію грошових потоків та їх характеристику; 

 охарактеризувати принципи управління та методи оптимізації 

грошових потоків; 
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 проаналізувати грошові потоки підприємств за прямим методом; 

 оцінити рух грошових коштів за непрямим методом; 

 дослідити ефективність управління грошовими потоками підприємств; 

 запропонувати механізм управління грошовими потоками 

телекомунікаційних підприємств; 

 визначити способи підвищення ефективності використання грошових 

коштів телекомунікаційних підприємств у складі оборотних активів; 

 запропонувати шляхи вдосконалення методів управління грошовими 

потоками підприємства. 

Об’єктом дослідження є грошові потоки ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ 

«Телесистеми України», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», а предметом – фінансове 

управління грошовими потоками цих підприємств та шляхи його 

вдосконалення. 

У процесі дослідження використовували такі методи: аналітичний – при 

виявленні зв’язків між показниками; порівняння – при аналізі результатів 

діяльності в часовому проміжку та підприємств між собою; факторного аналізу 

– під час визначення чинників, що вплинули на зміну чистого грошового 

потоку; відносних величин – при аналізі показників господарської діяльності; 

графічний – при узагальненні статистичних даних. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків 

 

Грошовий потік – це надходження і вибуття грошових коштів та їх 

еквівалентів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємств. 

Початок вивчення теми грошових потоків збігається із початком 

становлення економічної теорії. Наприкінці ХVIIІ – на початку ХІХ ст. велика 

увага приділялась зокрема дослідженню питання регулювання грошових 

коштів. Опис економічної сутності грошей у функціонуванні підприємства та 

шляхи їх надходження розпочали такі вчені-економісти, як Дж. Кейнс, А. Сміт, 

Дж. С. Мілль, Д. Рікардо, К. Маркс. Кожен із цих вчених мав свій підхід до 

визначення поняття грошових коштів. Розглянемо деякі з них. 

Дж. М. Кейнс, досліджуючи грошовий потік, писав, що існує тимчасова 

затримка, яка утворюється між притоком і відтоком грошових коштів. 

Виходячи з цього, кожна фірма повинна мати вільні грошові кошти на 

розрахунковому рахунку, щоб зберігати свою ліквідність [1, с. 74]. 

А. Сміт у своїй праці «Дослідження про природу і причини багатства 

народів» відзначав цінність грошових коштів в русі, що напряму впливає на 

збільшення прибутку підприємств [2, с. 218]. 

Дж. С. Мілль у своїй книзі «Принципи політичної економії» підкреслював, 

необхідність управління грошовими коштами і стверджував, що людям 

властиво мати запас готівки як резерв на випадок непередбачених обставин в 

майбутньому [3, с. 96]. 

За Ю. Брігхемом концепція управління грошовими потоками народилася зі 

старого «янкі», який брав у позику гроші, щоб купити товари, продавав їх, 

отримував гроші, витрачав частину цих грошей, виплачуючи банківські позики, 

а потім повторював заново цей цикл [4, с. 430]. 
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Теоретичні та практичні аспекти сутності грошових потоків, а також 

управління грошовими потоками підприємства знайшли відображення у працях 

наших сучасників: вітчизняних та закордонних учених. Серед них І.О. Бланк, 

М.Д. Білик, С.І. Надточій, Ф.Ф. Бутинець, Г. О. Краменко, Г.Г. Кірейцев, І.А. 

Маркіна, А.М. Поддєрьогін, Р. Брейлі, С. С. Майерс, Дж. Ван Хорн та ін. Ці 

науковці глибоко вивчали досліджуване питання, а також зробили значний 

внесок для подальшого його поступового дослідження. 

М.Д. Білик й С.І. Надточій, запропонували визначати грошовий потік 

підприємства як «динамічний показник, що характеризує постійний рух 

грошових ресурсів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності підприємства, пов’язаний з надходженням (вхідні грошові потоки) 

чи витрачанням (вихідні грошові потоки) грошових ресурсів підприємства, 

може мати готівкову й безготівкову форму вираження в національній чи 

іноземній валюті та пов’язаний з певним моментом часу, однак може бути 

приведе ним до іншого тощо» [5, с. 140]. 

Ф. Ф. Бутинець вважає грошовий потік – найважливішим самостійним 

об’єктом фінансового аналізу, який проводиться з метою оцінки фінансової 

стійкості та платоспроможності підприємства [6, с. 274]. 

Г. О. Краменко описує грошовий потік як сукупність розподілених у часі 

надходжень і виплат коштів, генерованих господарською діяльністю 

підприємства [7, с. 118]. 

Г.Г. Кірейцев пропонує визначення грошового потоку як одного із 

ключових моментів оптимального співвідношення між ліквідністю та 

прибутковістю [8, с. 47]. 

За Маркіною грошовий потік – це сукупність розподілених за часом 

надходжень і виплат грошових коштів, які утворюються в процесі 

господарської діяльності і по’язані із забезпеченням його платоспроможності 

[9, с. 58]. 

А. М. Поддєрьогін стверджує, що грошовий потік можна представити як 

сукупність послідовних подій, які пов’язані із відособленим та логічно 
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завершеним фактом зміни власника грошових коштів з приводу виконання 

договірних зобов’язань між суб’єктами господарювання, іншими економічними 

агентами (державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями). З 

іншого боку, грошові потоки, генеровані суб’єктом господарювання протягом 

певного періоду, що аналізується, формують також грошовий потік, який надалі 

називається сукупним грошовим потоком підприємства [10, с. 57]. 

Брейлі Р.А. і Майерс С.С. вважають, що потік грошових коштів від 

виробничо-господарської діяльності визначається шляхом вирахування 

собівартості проданих товарів, інших витрат і податків з виручки від реалізації 

[11, с. 744]. 

Коупленд Т., Коллер Т. і Муррін Дж. стверджують, що вільний грошовий 

потік дорівнює післяоподаткованому прибутку від основної діяльності плюс 

негрошові відрахування мінус інвестиції в оборотні кошти, основні кошти 

(нерухомість, виробничі приміщення, обладнання) та інші активи [12, с. 154]. 

Є. В. Мних описує грошовий потік як сукупність розподілених у часі 

надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю 

[13, с. 511]. 

Е. Нікбахт та А. Гроппеллі описали грошовий потік як міру ліквідності 

підприємства, що складається з чистого доходу і безготівкових витрат, таких, 

як амортизаційні відрахування [14, с. 93]. 

В.А. Верба та О.А. Загородніх трактують поняття грошового потоку як 

різницю між кількістю отриманих та витрачених коштів [15, с. 75]. 

Вищенаведене твердження поділяє і С.О. Москвін, стверджуючи, що сутність 

грошового потоку обмежується поняттям різниці між грошовими 

надходженнями й витратами [16, с. 45].  

І. Балабанов пояснює сутність грошового потоку, передбачаючи обіг 

грошей, який протікає безпосередньо в часі. При цьому автор звертає увагу на 

те, що система відношень, яка виникає під час грошового потоку, носить 

фінансовий характер [17, с. 175].  
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Д. Ван Хорн та Д. Вахович зазначають, що грошові потоки підприємства – 

це:  

- потоки готівкових коштів, які мають безперервний характер; 

 - власні обігові кошти. 

Чистий грошовий потік може утворюватися не лише за рахунок приросту 

чи скорочення власних обігових коштів, а й шляхом збільшення або зменшення 

таких видів активів та пасивів підприємства, як: 

1) дебіторська заборгованість; 

2) кредиторська заборгованість (поточні зобов’язання); 

3) інші активи; 

4) інші пасиви [18, с. 332]. 

О. Дзюблюк визначає грошовий потік як базове джерело для погашення 

позик та спосіб оцінки кредитоспроможності підприємства. Вчений визначив, 

що для розрахунку грошового потоку підприємства слід використовувати такі 

фінансові показники, як: 

1) виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

2) кредиторська заборгованість; 

3) інші поточні зобов’язання. 

Також О. Дзюблюк стверджує, що дебіторська заборгованість не є 

частиною грошового потоку підприємства (адже існує достатня ймовірність 

перетворення її на сумнівну або безнадійну), а є наслідком неперетворення її в 

наявні грошові ресурси [19, с. 8]. 

Л.М. Коваленко наголошує на тому, що грошовий потік – це надходження 

та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у результаті виробничо-

господарської діяльності підприємств [20, с. 79]. Ми поділяємо думку Л.М. 

Коваленка та вважаємо необхідним під час визначення сутності грошового 

потоку враховувати наявність виробничо-господарської діяльності 

підприємства. 

Велика кількість визначень да дефініцій грошового потоку викликає в 

науковців розбіжності у підходах до цього поняття. Вчені-економісти 
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стверджують, що трактування сутності поняття грошових потоків залежить від 

завдань аналізу [21, с. 102]. 

Вивчивши думки економістів стосовно визначення грошового потоку, 

нескладно зрозуміти, що кожен вчений по-своєму визначає цю економічну 

категорію. 

Вітчизняне законодавство трактує поняття «грошовий потік» як 

надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів. Грошові кошти 

складаються з готівки в касі і депозитів до запитання. Це поняття визначене і 

законодавчо затверджене МСБО № 7 «Звіт про рух грошових коштів» [22]. 

На нашу думку, найповніше та найчіткіше поняття грошового потоку 

визначає І.О. Бланк у своєму підручнику «Фінансовий аналіз». Він наголошує, 

що грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі 

надходжень та виплат грошових коштів, які генеруються його господарською 

діяльністю [23, с. 315]. Його трактування ми розглянемо детальніше та 

проаналізуємо глибше. 

Різноманітність у підходах до формулювання поняття «грошовий потік» 

викликає непорозуміння та досі залишається недостатньо вивченим. В таблиці 

1.1 ми спробуємо згрупувати дефініції та описати їх декількома словами. 

Таблиця 1.1 

Підходи до визначення категорії грошові потоки підприємств 

№ Автор Визначення 

1 І.А .Бланк  сукупність розподілених у часі надходжень і виплат 

2 В. В. Бочаров 1) рух фінансових ресурсів; 

2) обсяг грошових коштів 

3 Є. Брігхем фактичні чисті готівкові кошти 

4 Л. А. Бернстайн приплив і відтік коштів 

5 І. Бернар, Ж. К. Коллі вартість товарів і послуг 

6 ДЖ. К. Ван Хорн готівка або робочий оборотний капітал 

7 І. В. Ліпсіц потік грошей – сума прибутку (до оподаткування), 

амортизаційних і резервних відрахувань 

8 О. Л, Лігоненко, Г. В. 

Ситник 

система розподілених у часі надходжень та видатків 

грошових коштів 

9 Р. Б. Тян вхідний і вихідний товар 

10 Б. Коллас надлишок коштів 

11 Т. Райс., Г. Г. Кірейцев грошові надходження і виплати 

12 Л. Н. Павлова потоки капіталу 
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Продовження табл. 1.1 

13 О. О. Терещенко Cash flow (рух грошових коштів) 

14 А. М. Кінг тотальне управління грошовими потоками 

15 А. М. Поддерьогін сукупність послідовних подій, пов’язані із фактом зміни 

власника 

16 А. В. Попов рух, тобто приплив і відтік коштів 

17 А. Гроппеллі, Е. Нікбахт міра ліквідності компанії 

Джерело: складено автором на основі [24]. 

Як об’єкт фінансового управління І. А. Бланк розглядає сутність грошових 

потоків в десятьох аспектах: 

1. Грошовий потік як об’єкт фінансового управління – це процес руху 

грошей, який відображає грошові взаємовідносини підприємства, що входять в 

сферу його фінансової діяльності. Цей зв’язок між сферою фінансової 

діяльності підприємства та його грошовими потоками підкреслюють багато 

економістів. Найбільш широкого визнання набуло наступне твердження: 

фінанси підприємств являють собою систему економічних відносин, пов’язаних 

з формуванням, розподіленням та використанням грошових ресурсів в процесі 

провадження ними господарської діяльності. 

Грошовий потік підприємства відображає як внутрішні, так і зовнішні його 

відносини. 

До зовнішніх відносять грошові відносини підприємства з бюджетами всіх 

рівнів і небюджетними фондами, комерційними банками, фондовими і 

валютними біржами, страховими компаніями, інвестиційними фаондами, з 

партнерами по операційній діяльності (постачальниками, покупцями, 

товарними біржами), з органами виробничої інфраструктури (перевізниками, 

установами зв’язку) та іншими суб’єктами. 

 До внутрішніх відносять грошові відносини підприємства між різними 

його структурними підрозділами, підприємства з його засновниками, з 

персоналом і т. д. 

2. Грошовий потік підприємства як процес, безпосередньо пов’язаний з 

функціонуванням грошової системи країни. Складовими грошового потоку 

підприємства є рух особливого виду активів – грошей і їх субститутів. Гроші 
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являють собою один з найбільш важливих елементів будь-якої економічної 

системи і в найбільшій мірі відображають особливості розвитку економіки 

окремих країн. Ці особливості проявляються в конкретному виді вибраної 

національної грошової одиниці, допущених до обороту в цій країні видам 

іноземної валюти, емісійної або монетарної політики цієї країни, відношення 

готівкового та безготівкового грошового обороту, широті використання 

окремих фінансових інструментів та інших параметрів, що визначають характер 

грошової системи. 

3. Грошовий потік підприємства як процес, пов’язаний з формуванням, 

розподіленням та використанням його капіталу. Основою грошового потоку 

підприємства є рух грошових активів, що належать йому на праві власності, 

тобто власний капітал в грошовій формі. В цьому значенні власний капітал 

станом на даний момент характеризується як накопичений раніше запас 

грошей. Іншими словами, грошовий потік на конкретну дату можна розглядати 

як дискретну величину капіталу підприємства в грошовій формі, що 

характеризується розміром запасу його грошових активів (відповідно, будь-яка 

зміна цієї дискретної величини в динаміці відображає характер грошового 

потоку підприємства в часі, що розглядається). 

4. Грошовий потік підприємства як процес, що відображає використання 

підприємством різних форм кредиту. Підприємство використовує різноманітні 

форми кредиту: банківський, лізинговий, операційний і т. д. рух грошових 

коштів нерозривно пов’язаний з використанням позикового капіталу, 

отриманого для провадження господарської діяльності. Яким високим не був би 

рівень самофінансування операційної та інвестиційної діяльності, для 

пришвидшення росту та приросту рентабельності підприємству необхідно 

залучати кредитні грошові кошти. Як наслідок, отриманий кредит впливає на 

об’єм і структуру грошових потоків підприємства та їх інтенсивність і 

збалансованість. 

5. Грошовий потік підприємства як процес, що характеризує оборот і 

трансформацію окремих видів його активів. Грошові активи, якими 
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користується підприємство постійно змінюють форми і види. Грошові ресурси, 

вкладені в оборотні та необоротні активи, мають відмінний характер. 

Цикл обороту оборотних активів складається з таких стадій: 

 перетворення грошових активів підприємства в запаси сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів; 

 перетворення запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів в запаси 

готової продукції; 

 перетворення запасів готової продукції в дебіторську заборгованість; 

 перетворення дебіторської заборгованості в грошові активи. 

Цикл обороту необоротних активів складається з наступних основних 

стадій: 

 перетворення грошових активів підприємства у засоби виробництва і 

нематеріальні активи; 

 амортизація – поступове перенесення вартості основних засобів і 

нематеріальних активів на виготовлену продукцію; 

 перетворення вартості виробничих основних засобів і нематеріальних 

активів, що є у складі готової продукції, в грошові активи. 

Таким чином грошові активи, вкладені в оборотні та необоротні активи 

підприємства, проходячи певні стадію та змінюючи форми, приймають знову 

форму грошових коштів та приносять прибуток підприємству. 

6. Грошовий потік підприємства як процес, що забезпечує генерування 

економічного ефекту. Основною формою такого ефекту є чистий грошовий 

потік (далі ЧГП) – різниця між сукупним об’ємом позитивного та негативного 

грошових потоків. Рівень ЧГП характеризує здатність власного капіталу в 

грошовій формі забезпечувати зростання його вартості. Розширення об’єму 

використання грошових ресурсів і, відповідно, об’єму сукупного грошового 

потоку підприємства, обумовлює різні тенденції формування суми і рівня 

чистого грошового потоку (за умови зростання загальної суми рівень 

генерованого ефекту знижується). 
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7. Грошовий потік підприємства як процес, що відображає форми і об’єми 

функціонування на товарному і фінансовому ринках. Основними напрямками 

використання грошових ресурсів є сировина, матеріали, напівфабрикати та 

інвестиційні товари, що використовуються в процесі операційної та 

інвестиційної діяльності. На фінансовому ринку підприємство залучає кредити, 

випускає акції та облігації. Об’єм цих операцій підприємства, пов’язаних із 

залученням та використанням грошових ресурсів відображає рівень розвитку 

ринкових відносин в країні загалом та окремих видів ринків зокрема. 

8. Грошовий потік підприємства як процес здійснюваний з врахуванням 

фактора часу. Економічна теорія стверджує, що сьогоднішні блага завжди 

оцінюються індивідом вище за ті, що він може отримати майбутньому. Для 

того, щоб подолати цей стереотип за відмову потрібно забезпечити достатньо 

вагому винагороду. Чим довший період очікування прибутку, тим цей прибуток 

має бути вищим. 

9. Грошовий потік підприємства як процес здійснюваний з врахуванням 

фактора ризику. Рівень ризику прямо залежить від очікуваного ефекту чистого 

грошового потоку, зокрема, дохідності окремих господарських операцій. Чим 

вища дохідність, тим більш ризикова діяльність. Для того, щоб ефективно 

вкладати кошти, варто їх диверсифікувати. 

10. Грошовий потік підприємства як процес здійснюваний з врахуванням 

фактора ліквідності. Рівнем ліквідності на підприємстві є відношення 

середнього запасу грошових активів до об’єму витрачання грошових ресурсів 

протягом певного періоду. Різні види активів мають різний ступінь ліквідності, 

тому управління грошовими потоками передбачає формування раціональної 

структури активів відповідно до зазначеного критерію [25, с.37]. 

Аналізуючи вищесказане, можна стверджувати, що існує багато поглядів 

на визначення поняття грошового потоку, але немає його однозначного 

тлумачення. Всі дефініції умовно можна розділити на два підходи. Перший 

визначає грошовий потік як різницю між отриманими та виплаченими 

підприємством коштами, другий – як рух грошових коштів. 
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Грошові потоки – поняття комплексне і багатоаспектне при цьому всі 

описані характеристики відображають рух грошових коштів в процесі ведення 

господарської діяльності підприємства. Визначення «грошового потоку» як 

економічної категорії тісно пов’язані між собою, незалежно від процесу, який 

він описує, в якому аспекті розглядається. 

Отже, грошовий потік – це сукупність розподілених за окремими 

інтервалами розглянутого періоду часу надходжень та витрат грошових засобів, 

які виникли в результаті господарської діяльності суб’єкта господарювання, 

рух яких пов’язаний з факторами часу, ризику та ліквідності. 

 

1.2. Класифікація грошових потоків та їх характеристика 

 

Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, і таким, яке 

включає до свого складу багаточисленні види цих потоків, що постійно і 

незмінно обслугують господарську діяльність. З метою забезпечення 

ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони (види) 

вимагають певної систематизації термінології, пов’язаної з цим процесом. В 

цьому пункті розглядається систематизація грошових потоків лише за тими 

основними класифікаційними ознаками, які характеризують загальну їх 

сукупність. 

В числі основних класифікаційних ознак, покладених в основу 

систематизації грошових потоків підприємства, пропонуємо виділити наступні 

види. Заразом розглянемо детально кожну класифікацію грошового потоку та 

розширено охарактеризуємо кожен вид. 

1. За масштабами обслуговування господарського процесу: 

- грошовий потік по підприємству в цілому - найбільш агрегований вид 

грошового потоку, що акумулює всі види грошових потоків, які обслуговують 

господарський процес підприємства в цілому; 

- грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрах 

відповідальності) підприємства. Таке розділення грошового потоку 
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підприємства визначає його як самостійний об’єкт управління в системі 

господарської діяльності підприємства; 

- грошовий потік за окремими господарськими операціями. Такий вид 

грошового потоку розглядають як первинний об’єкт самостійного управління. 

2. За видами господарської діяльності, відповідно до міжнародних 

стандартів обліку: 

- грошовий потік з операційної діяльності. Характеризується грошовими 

виплатами постачальникам сировини та матеріалів; стороннім виконавцям 

окремих видів послуг, що забезпечують операційну діяльність; заробітної плати 

персоналу, який зайнятий у операційному процесі і здійснює управління цим 

процесом; податкових платежів підприємства в бюджети всіх рівнів і до 

позабюджетних фондів та іншими виплатами, пов’язаними зі здійсненням 

операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку відображає 

надходження коштів від покупців продукції, від податкових органів у порядку 

перерахунку та повернення надлишків сплачених сум і деякі інші платежі, 

передбачені міжнародними та національними стандартами обліку; 

- грошовий потік з інвестиційної діяльності – характеризує платежі й 

надходження коштів, пов’язані зі здійсненням реального та фінансового 

інвестування, продажем основних засобів і нематеріальних активів, що 

вибувають з балансу підприємства, ротацією довгострокових фінансових 

інструментів інвестиційного портфеля та інших аналогічних потоків коштів. 

Саме вони обслуговують інвестиційну діяльність підприємства; 

- грошовий потік з фінансової діяльності – характеризує надходження й 

виплати коштів, що пов’язані із залученням додаткового акціонерного та 

пайового капіталу, отриманням довгострокових і короткострокових кредитів, 

залучення позик, сплатою дивідендів в грошовій формі, відсотків за вкладами 

власників, та інші грошові потоки, які пов’язані зі здійсненням зовнішнього 

фінансування господарської діяльності підприємства [26]. 

3. За спрямованістю руху грошових коштів: 
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- позитивний грошовий потік, що характеризує сукупність надходжень 

коштів на підприємство від усіх видів господарських операцій; 

- від’ємний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат коштів 

підприємством у процесі здійснення всіх видів його господарських операцій. 

4. За варіативністю спрямованості руху грошових коштів: 

- стандартний грошовий потік. Характеризує такий вид грошового потоку, 

в якому його спрямованість змінюється не більше одного разу (починаючи або 

завершуючи його). Прикладом такого виду грошового потоку є інвестування 

капіталу в довгострокову облігацію (якщо за нею не передбачається 

реінвестування доходу в придбання аналогічних фінансових інструментів); 

- нестандартний грошовий потік. Характеризує такий вид грошового 

потоку, в якому його спрямованість змінюється більше одного разу. Прикладом 

такого виду грошового потоку є інвестування капіталу в портфель фінансових 

інструментів із постійним реінвестуванням отриманого доходу в подальше його 

розширення. 

5. За методом обчислення обсягу грошового потоку: 

- валовий грошовий потік – характеризує всю сукупність надходжень або 

витрат коштів у певний період часу в розрізі окремих його інтервалів; 

- чистий грошовий потік – характеризує різницю між позитивним і 

від’ємним грошовими потоками (надходження і витрачання коштів) у певний 

період часу в розрізі окремих його інтервалів [27]. 

6. За характером грошового потоку по відношенню до підприємства: 

- внутрішній грошовий потік. Він характеризує сукупність надходження й 

витрати коштів всередині підприємства; 

- зовнішній грошовий потік. Обслуговує операції підприємства, пов’язані з 

його грошовими відносинами з господарськими партнерами (постачальниками 

сировини та матеріалів, покупцями продукції, комерційними банками, 

страховими компаніями та ін.) і державними органами (податковими органами, 

митними службами, арбітражним судом тощо). 

7. За рівнем достатності обсягу: 
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- надлишковий – такий грошовий потік, коли надходження коштів значно 

перевищують реальну потребу підприємства в їх цілеспрямованому витрачанні; 

- дефіцитний грошовий потік– такий грошовий потік, коли надходження 

коштів істотно нижчі за реальні потреби підприємства в їх цілеспрямованому 

витрачанні. 

8. За рівнем збалансованості обсягів взаємопов’язаних грошових потоків: 

- збалансований грошовий потік – вид сукупного грошового потоку 

окремої господарської операції, структурного підрозділу (центру 

відповідальності) або підприємства в цілому, за яким забезпечено 

збалансованість між обсягами позитивного і від’ємного (з урахуванням 

передбаченого приросту запасу грошових коштів); 

- незбалансований грошовий потік – вид сукупного грошового потоку 

окремої господарської операції, структурного підрозділу (центру 

відповідальності) або по підприємству в цілому, за яким розглянутий вище 

передбачений балансовий зв’язок не забезпечується. 

 9. За періодом часу: 

- короткостроковий грошовий потік – грошовий потік, за яким період від 

початку грошових надходжень або виплат до повного їх завершення не 

перевищує одного року; 

- довгостроковий грошовий потік – грошовий потік, за яким період від 

початку грошових надходжень або виплат до повного їх завершення перевищує 

один рік. 

10. За формами використання грошових коштів: 

- готівковий грошовий потік. Він характеризує ту частину сукупного 

грошового потоку підприємства, яка обслуговується безпосередньо готівкою; 

- безготівковий грошовий потік. Він характеризує ту частину сукупного 

грошового потоку підприємства, яка обслуговується різноманітними 

кредитними та депозитними інструментами фінансового ринку (чеками, 

кредитними картками, акредитивами, векселями, банківськими депозитами 

тощо). 
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11. За видом використовуваної валюти: 

- грошовий потік у національній валюті. Характеризує грошовий потік, 

який обслуговується грошима, емітованими відповідними державними 

органами даної країни; 

- грошовий потік у іноземній валюті. Характеризує грошовий потік, який 

обслуговується валютою інших країн. Як правило, він пов’язаний, зі 

здійсненням зовнішньоекономічних господарських операцій  

12. За значимістю у формуванні кінцевих результатів господарської 

діяльності: 

- пріоритетний грошовий потік – це вид грошового потоку з окремих 

господарських операцій або видів діяльності, який генерує високий рівень 

формування чистого грошового потоку (або чистого прибутку); 

- другорядний грошовий потік – це вид грошового потоку, який через свою 

функціональну спрямованість або незначний обсяг не справляє істотного 

впливу на формування кінцевих результатів господарської діяльності. 

13. За передбачуваністю виникнення: 

- повністю передбачуваний грошовий потік – обсяг і час здійснення такого 

грошового потоку можуть бути повністю детерміновані наперед; 

- недостатньо передбачуваний грошовий потік – обсяг і час здійснення 

потоку не можуть бути повністю детерміновані наперед у зв’язку з можливими 

змінами чинників зовнішнього середовища; 

- непередбачуваний грошовий потік – пов’язаний із надзвичайними 

подіями в процесі здійснення підприємством операційної, інвестиційної або 

фінансової діяльності, а також окремими, не планованими наперед, операціями 

(наприклад, сплата або отримання штрафних санкцій). 

14. За можливістю регулювання у процесі управління: 

- грошовий потік, що піддається регулюванню. Такий вид грошового 

потоку може бути змінено в часі або за обсягом (за умови доцільності такої 

зміни). Прикладом такого виду грошового потоку є продаж продукції 

підприємства в кредит, емісія акцій чи облігацій та ін.; 
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- грошовий потік, що не піддається регулюванню. Грошовий потік 

детермінований і  не може бути змінений в часі або за обсягом менеджерами 

підприємства без негативних наслідків для кінцевих результатів його 

господарської діяльності. Прикладом такого виду грошового потоку є податкові 

платежі підприємства, платежі з обслуговування та повернення його боргу 

(якщо кредиторами не здійснена його реструктуризація) та ін.  

15. За можливістю забезпечення платоспроможності: 

- ліквідний грошовий потік. Це такий вид грошового потоку підприємства, 

за яким співвідношення позитивного та від’ємного його видів дорівнює або 

перевищує одиницю в кожному інтервалі зазначеного періоду часу; 

- неліквідний грошовий потік. Це такий вид грошового потоку 

підприємства, за яким співвідношення позитивного та від’ємного його видів 

менше за одиницю в окремих інтервалах зазначеного періоду часу (й по періоду 

в цілому). 

16. За законністю здійснення: 

- легальний грошовий потік. Характеризує надходження та виплати 

коштів, які повністю відповідають чинним у країні правовим нормам; 

- тіньовий грошовий потік. Характеризує надходження та виплати коштів, 

здійснювані з порушеннями чинних у країні правових норм і пов’язані з 

ухиленням від оподаткування. 

17. За методом оцінки в часі: 

- теперішній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік 

підприємства як єдину порівняльну його величину, приведену за вартістю до 

теперішнього моменту часу; 

- майбутній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік 

підприємства як єдину порівняльну його величину, приведену за вартістю до 

конкретного майбутнього моменту часу [10, с. 60]. 

18. За безперервністю формування в певному періоді: 

- регулярний грошовий потік – це надходження або витрати коштів за 

окремими господарськими операціями (грошовими потоками одного виду), які 
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в певний період часу здійснюється постійно за окремими інтервалами цього 

періоду; 

- дискретний (нерегулярний) грошовий потік – це надходження або 

витрати коштів, пов’язані зі здійсненням одиничних господарських операцій 

підприємства в певний період часу. 

19. За стабільністю часових інтервалів формування: 

- регулярний грошовий потік із рівномірними часовими інтервалами в 

рамках певного періоду; 

- регулярний грошовий потік із нерівномірними часовими інтервалами в 

рамках певного періоду [28, с. 12]. 

Виходячи з класифікації можна стверджувати, що грошові потоки 

безпосередньо пов’язані з рухом коштів на підприємстві, який відображає 

надходження коштів та їх еквівалентів в розпорядження суб’єкта 

господарювання та їх використання цим суб’єктом. 

Для наочності та візуалізації у табл. 1.2. наведено класифікацію грошових 

потоків підприємства в розрізі пропонованих класифікаційних ознак. 

Таблиця 1.2 

Класифікація грошових потоків підприємства за основними ознаками 

Ознаки класифікації грошових 

потоків підприємства 
Види грошових потоків підприємства 

1. За масштабами обслуговування 

господарського процесу 

 грошовий потік підприємства в цілому; 

 грошовий потік за окремими структурними 

підрозділами (центами відповідальності) 

підприємства; 

 грошовий потік за окремими господарськими 

операціями. 

2. За видами господарської 

діяльності 

 грошовий потік від операційної діяльності; 

 грошовий потік від інвестиційної діяльності; 

 грошовий потік від фінансової діяльності 

3. За напрямком руху грошових 

коштів 

 негативний грошовий потік; 

 позитивний грошовий потік 

4. За варіативністю направленості 

руху грошових коштів 

 стандартний грошовий потік; 

 нестандартний грошовий потік 

5. За методом вирахування об’єму 

грошовий потоку 

 валовий грошовий потік; 

 чистий грошовий потік 

6. За характером грошового потоку 

по відношенню до підприємства 

 внутрішній грошовий потік; 

 зовнішній грошовий потік 
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Продовження табл. 1.2 

7. За рівнем достатності обсягу 

грошового потоку 

 профіцитний грошовий потік; 

 дефіцитний грошовий потік 

8. За рівнем збалансованості обсягів 

взаємозв’язаних грошових потоків 

 збалансований грошовий потік; 

 незбалансований грошовий потік 

9. За періодом часу 
 короткостроковий грошовий потік; 

 довгостроковий грошовий потік 

10. За формами використовуваних 

грошових коштів 

 готівковий грошовий потік; 

 безготівковий грошовий потік 

11. За видом використовуваної 

валюти 

 грошовий потік в національній валюті; 

 грошовий потік в іноземній валюті 

12. За значимістю у формуванні 

кінцевих результатів 

господарської діяльності 

 пріоритетний грошовий потік; 

 другорядний грошовий потік 

13. За передбачуваністю виникнення 

 повністю передбачуваний грошовий потік; 

 недостатньо передбачуваний грошовий потік; 

 непередбачуваний грошовий потік; 

14. За можливістю регулювання в 

процесі управління 

 грошовий потік, що піддається регулюванню; 

 грошовий потік, що не піддається регулюванню 

15. За можливістю забезпечення 

платоспроможності 

 ліквідний грошовий потік; 

 неліквідний грошовий потік 

16. За законністю здійснення 
 легальний грошовий потік; 

 нелегальний грошовий потік 

17. За методом оцінки в часі 
 теперішній грошовий потік; 

 майбутній грошовий потік 

18. За неперервністю формування в 

аналізованому періоді 

 регулярний грошовий потік; 

 нерегулярний (дискретний) грошовий потік 

19. За стабільністю часових інтервалів 

формування. 

 регулярний грошовий потік з рівномірними 

часовими інтервалами; 

 регулярний грошовий потік нерівномірними 

часовими інтервалами 

 

Джерело: складено автором на основі [23] 

Розглянута на основі джерел [23, с. 114] нами класифікація дозволяє більш 

послідовно здійснювати облік, аналіз та планування грошових потоків різних 

видів на підприємстві. Все ж таки, вона не є вичерпною, оскільки для аналізу 

інколи використовують такий критерій, як значущість (за ним виділяють 

обслуговуючі, основні та другорядні грошові потоки) та інші. 

Вареник В. М. в монографії «Розвиток фінансового менеджменту в умовах 

хаотичного структурування економіки» виділяє ще декілька класифікаційних 

ознак грошових потоків: суб’єкти, види економічної діяльності, масштаби, 

сегменти, рівні управління, канали руху. 
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Відповідно за класифікаційною ознакою «за суб’єктами» розглядають такі 

види грошових потоків:  

- юридичних осіб – характеризують грошові потоки, які формуються в 

юридичної особи; 

- фізичних осіб – характеризують грошові потоки, які формуються у 

фізичної особи; 

- держави – характеризують грошові потоки, які формуються у держави і 

супроводжують та обслуговують процес господарської діяльності державних 

підприємств; 

- міждержавні– характеризують грошові потоки, які формуються у процесі 

взаємозв’язку між державами; 

- міжінституційні – характеризують грошові потоки, які формуються у 

процесі взаємозв’язку між інституціями. 

За сегментами варто виокремити такі грошові потоки: 

- сегменту державних фінансів – формуються на державному рівні; 

- сегменту приватних фінансів – формуються на приватному рівні, тобто 

рівні юридичних та фізичних осіб; 

- сегменту міжнародних фінансів – формуються на міжнародному рівні. 

За рівнями управління виокремимо: 

- макрорівень – сукупність грошових потоків, які формуються на рівні 

держави; 

- мезорівень – сукупність грошових потоків, які формуються на рівні 

регіонів; 

- мікрорівень – сукупність грошових потоків, які формуються на рівні 

підприємства. 

За масштабами діяльності доцільно виокремлювати грошові потоки: 

- держави – відображають рух грошових коштів по країні в цілому; 

- областей – відображають рух грошових коштів за окремими областями; 

регіонів – відображають рух грошових коштів за окремими регіонами. 

За каналами руху грошових коштів: 
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- кредитний канал грошових потоків – розповсюдження грошових коштів 

за допомогою кредитування. Цей канал допустимий між певними інституціями: 

банківськими установами та юридичними та фізичними особами; між НБУ та 

комерційними банками; між міжнародними організаціями і державою; 

- валютний канал – розповсюдження грошових коштів за допомогою 

проведення валютних операцій; 

- канал фінансування грошових потоків – розповсюдження грошових 

коштів за допомогою безоплатного фінансування. Використання такого каналу 

допустиме між державним бюджетом і місцевими бюджетами (дотації 

вирівнювання), між державним бюджетом і юридичними та фізичними особами 

(субсидії, субвенції, дотації з державного бюджету ); 

- між місцевими бюджетами - пересуванням коштів із місцевих бюджетів 

місцевим бюджетам. Це може стосуватися, наприклад, фінансування спільної 

території; 

- розрахунковий канал грошових потоків – розповсюдження грошових 

коштів за допомогою виконання розрахункових операцій; 

- інвестиційний канал грошових потоків – розповсюдження грошових 

коштів за допомогою інвестування коштів; 

- цінних паперів та дорогоцінних металів - розповсюдження грошових 

коштів за допомогою купівлі цінних паперів та дорогоцінних металів [29, с. 

172]. 

Отже, грошовий потік є комплексною категорією, яка має власну 

структурну характеристику, що містить сукупність окремих складових 

елементів. Серед них: 

 причина формування – джерело (господарська операція суб’єкта 

господарювання або їх сукупність, виконання якої пов’язано із відповідним 

формуванням руху грошових коштів), та фактори формування грошового 

потоку; 
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 форма узгодження – процедура ідентифікації та структурування 

грошового потоку, а також зведення та групування з метою формування 

інформаційної бази для аналізу руху грошових коштів; 

 напрямок руху грошових коштів як характеристики впливу на 

фінансовий стан суб’єкта господарювання та основні фінансові показники його 

діяльності, зокрема, зменшення або збільшення абсолютної величини грошових 

коштів та їх еквівалентів; 

 кількісна оцінка – ідентифікація абсолютної величини руху грошових 

коштів у межах як одного грошового потоку, так і їх сукупності [30, с.150 ]. 

Отже, використання визначених теоретичних засад класифікації грошових 

потоків в економіці сприяє формуванню загальної уяви у менеджерів та 

науковців про сутність грошових потоків, що в свою чергу забезпечує 

запровадження комплексного підходу до управління грошовими потоками як на 

макрорівні так і на макрорівні. Найбільш повною та вичерпною є класифікація 

І. Бланка, на яку опирається більшість дослідників-науковців. Проте, деякі 

вчені виділяють власні класифікаційні ознаки і розділяють грошові потоки за 

ними. Це сприяє підвищенню розуміння сутності грошових коштів в умовах 

сучасної економіки та сприяє ефективнішому управлінню грошовими 

потоками. 

 

1.3. Принципи управління та методи оптимізації грошових потоків 

 

Управління грошовими потоками – це відповідна організація руху 

грошових коштів у просторі та часі [29, с. 184]. 

У свою чергу, модель управління грошовими потоками – це певний набір 

методів та форм, що використовуються для організації руху грошових коштів 

підприємства. 

У процесі управління грошовими потоками підприємства перед 

керівництвом стоїть значна кількість важливих завдань, серед них: варіювання 

обсягів виробництва (за необхідності); забезпечення своєчасних розрахунків із 
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кредиторами, інвесторами та робітниками; забезпечення стабільності 

виробничого процесу; сприяння прискоренню обігу грошових коштів тощо. 

У кількісному вираженні найкраще цим завданням відповідає 

збалансованість між вхідними та вихідними грошовими потоками за будь-який 

проміжок часу, завдання управління якими описані на рисунках 1.1, 1.2. 

Кожному підприємству на практиці необхідно також мати власний «запас 

міцності» у вигляді залишку наявних грошових коштів на рахунках. 

Кейнсіанська теорія грошей пояснює виникнення цього аспекту потрібною 

мотивацією для кожного такого «запасу»: операційний, попереджувальний та 

спекулятивний.  

 

Рис. 1.1. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками 

Джерело: [30] 

Розглянемо детальніше кожен із них: 

Управління вхідними грошовими 
потоками підприємства

Зміст управління вхідними грошовими 
потоками

 Визначення переліку вхідних 
грошових потоків;

 Визначення обсягу і періодичності 
надходження коштів;

 Аналіз факторів, що впливають на 
формування окремих грошових потоків 

в абсолютних сумі й часі;

 Визначення впливу грошових 
потоків на поточний фінансовий стан 

підприємства, а також кінцеві 
результати фінансовогосподарської 

діяльності;

 Контроль за формуванням грошових 
потоків і прийняття рішень щодо їх 

управління.

Завдання управління вхідними грошовими 
потоками

 Збільшення кількості вхідних грошових 
потоків та якісна оптимізація їх структури;

 Збільшення абсолютної суми грошових 
потоків;

 Прискорення в часі надходження коштів 
від інших суб’єктів господарювання;

 Зниження витрат підприємства, 
пов’язаних з надходженням грошових 

коштів;

 Забезпечення стабільного фінансового 
стану підприємства, підвищення 

ефективності його роботи; 

 Забезпечення можливості миттєвого 
отримання кредиту та оптимізація 

структури капіталу;

 Підтримка зацікавленості акціонерів у 
фінансування діяльності та ін.
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 операційний запас потрібен для виконання зобов’язань перед 

кредиторами, робітниками, інвесторами, бюджетом, постачальниками. 

Надходження грошових коштів за короткий період (наприклад, день) можуть 

бути значно меншими за суму потрібну для платежу на конкретну дату. Це 

викликає необхідність їх накопичення протягом певного періоду;  

 попереджувальний запас допомагає враховувати настання надзвичайних 

ситуацій, що можуть вимагати негайної потреби у грошових коштах, особливо 

за відсутності чіткого прогнозу грошових потоків та вільного доступу до 

кредитних ресурсів; 

 спекулятивний дає можливість використовувати короткострокові вигідні 

вкладення з метою отримання доходу у вигляді відсотків [30, с. 60]. 

Чистий грошовий потік підприємства може мати від’ємне значення в 

межах необхідного залишку грошових коштів, але це підвищує операційні 

ризики діяльності. В свою чергу, перевищення визначеної величини «запасу 

міцності» за рахунок позитивного чистого грошового потоку буде свідчити не 

стільки значне зниження ризиковості роботи підприємства, скільки свідчити 

про можливе неефективне використання коштів через вилучення з обороту. 

Така ситуація може суперечити принципам, яких дотримуються в процесі 

організації управління грошовими потоками [31, с.187]. 

Вибір найраціональніших форм управління і регулювання їх обсягу у часі 

та просторі, виходячи з умов і особливостей господарської діяльності 

підприємства сприяє оптимізації грошових потоків. Основними завданнями 

оптимізації грошових потоків є: 

- забезпечення збалансованості грошових надходжень і виплат протягом 

усього року; 

- досягнення синхронності формування доходів і здійснення витрат у часі 

та просторі; 

- забезпечення зростання чистого грошового потоку, резерву грошової 

особистості підприємства у прогнозному періоді [32, с. 164]. 
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Рис. 1.2. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками 

Джерело: [30] 

Управління грошовими потоками підприємств повинно забезпечуватись 

із врахуванням низки принципів, що є основою досягнення високих темпів 

економічного розвитку. Однак, розглянувши напрацювання науковців у сфері 

управління грошовими потоками, ми виявили відсутність належної уваги до 

цього питання. Серед вчених, у працях яких досліджено принципи управління 

грошовими потоками, можна виділити таких, як В. Архіпов, І. Бланк, А. 

Поддєрьогін, М. Тутарінова. 

М. Тутарінова виділяє такі принципи: інформаційної достовірності, 

забезпечення збалансованості, ефективності, ліквідності [33, с.16]. На нашу 

думку, зазначені вище принципи характеризують цілі та завдання управління 

грошовими потоками.  

Управління вихідними грошовими потоками 
підприємства

Зміст управління вихідними грошовими 
потоками

• Визначення переліку вихідних 
грошових потоків і джерел їх 

формування;

• Визначення абсолютних 
величин;

• Аналіз факторів, що впливають 
на формування окремих 

грошових потоків в абсолютних 
сумі й часі;

• Визначення впливу грошових 
потоків на поточний фінансовий 

стан підприємства, а також 
кінцеві результати 

фінансовогосподарської 
діяльності;

• Контроль за формуванням 
грошових потоків і прийняттям 

рішень щодо їх управління.

Завдання управління вихідними 
грошовими потоками

 Скорочення абсолютного обсягу вихідних 
грошових потоків та оптимізація їх 

структури;

 Дотримання або збільшення термінів оплати 
рахунків суб’єктів господарювання;

 Скорочення обсягів попередньої оплати 
рахунків суб’єктів господарювання;

 Оптимізація графіків розрахунків за 
кредитними зобов’язаннями;

 Використання за необхідності допоміжних 
засобів або механізмів розрахунків;

 Зменшення коефіцієнта дивідендних виплат;

 Рівномірне формування грошових потоків у 
часі тощо.
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Ці ж принципи виділяє і В. Архіпов, однак він акцентує увагу на 

необхідності врахування ще й принципу відповідності [34, с.37]. Мається на 

увазі, що, скажімо, придбання поточних активів (оборотних засобів) потрібно 

здійснювати за рахунок короткострокових джерел фінансування. Іншими 

словами, якщо підприємство планує закупити партію товарів, йому не доцільно 

застосовувати емісію облігацій для фінансування цього проекту, а необхідно 

скористатись банківською позикою. Водночас, для здійснення модернізації 

обладнання доцільно залучати довгострокові джерела фінансування. 

А. Поддєрьогін наголошує на важливості врахування принципів 

інформаційної достовірності, збалансованості, ефективності, а також 

принципів, що визначаються специфікою моделі управління грошовими 

потоками конкретного підприємства [10, с.74]. 

І. Бланк серед основних принципів управління грошовими потоками 

виділяє такі [35, с.131–133]: 

- інтегрованість із загальною системою управління грошовими потоками; 

- комплексність формування управлінських рішень; 

- високий динамізм управління; 

- варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень; 

- орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. 

Загальноприйняті принципи управління грошовими потоками: 

 інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне та повне надання 

фінансової інформації щодо діяльності підприємства, структурованої 

відповідно до потреб моделі або розгляду окремого управлінського фінансового 

рішення; 

 системність, що передбачає управління грошовими потоками як складову 

управлінського процесу; 

 збалансованість, тобто забезпечення відповідності грошових потоків за 

видами, обсягами, часовими інтервалами та іншими суттєвими 

характеристиками, що пов’язано з їх оптимізацією в процесі управління; 
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 ефективність – визначення оптимального розподілу грошових коштів у 

просторі та часі з метою найбільш результативного їх використання; 

 ліквідність, що вимагає забезпечення достатнього рівня ліквідності 

грошового потоку протягом досліджуваного періоду за рахунок відповідної 

синхронізації додатного та від’ємного грошових потоків на визначених часових 

інтервалах; 

 інші принципи, які визначаються специфікою моделі управління 

грошовими потоками конкретного підприємства [36, с. 392]. 

Узагальнивши, систематизувавши та доповнивши розглянуті вище 

підходи, ми пропонуємо при управлінні грошовими потоками 

телекомунікаційних підприємств враховувати певні принципи, які детальніше 

розглянемо на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3 - Принципи управління грошовими потоками підприємств 

Складено автором на основі джерела: [35] 
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Необхідно розробляти заходи із управління грошовими потоками, враховуючи 

особливості інших управлінських механізмів, бо лише загальна гармонійна 

управлінська система підприємства може забезпечити йому бажані результати. 

Принцип альтернативності. Полягає у необхідності існування 

багатоваріантності підходів до певної ситуації, що стосується управління 

грошовими потоками підприємств. Тобто, цей процес вимагає різнобічного 

формування кінцевого рішення та забезпечення вчасної зміни неправильного на 

вірне. Адже лише із врахуванням альтернативних варіантів поведінки можна 

уникнути негативного впливу на загальне функціонування підприємства. До 

того ж, необхідно забезпечити розроблення системи критеріїв згідно із якими 

вибір буде здійснюватись, скажімо, на користь рішення А, а не рішення Б.  

Принцип конструктивності. Основною характеристикою цього принципу 

є те, що всі рішення та розроблені на їх основі заходи з управління грошовими 

потоками повинні бути спрямовані не на виявлення помилок та порушень, а на 

пошук шляхів ліквідації виявлених труднощів, розвиток та вдосконалення. 

Принцип динамічності. Застосування цього принципу обумовлене 

численними змінами умов функціонування підприємств. Наприклад, це може 

стосуватися як змін фінансового циклу, так і змін кон’юнктури ринку. Окрім 

того, в епоху новітніх технологій потрібно постійно вдосконалювати уже наявні 

управлінські розробки. Суттєво впливати на застосування механізму управління 

грошовими потоками підприємства можуть також глобальні економічні та 

політичні зміни в суспільстві.  

Принцип інформаційної достовірності. Із врахуванням цього принципу 

забезпечується повнота та достовірність інформації щодо управління 

грошовими потоками підприємства. 

Принцип адекватності чинникам зовнішнього середовища. Цей принцип 

покликаний забезпечити постійний моніторинг впливу чинників зовнішнього 

середовища на формування грошових потоків. Його ігнорування може 

призвести як до зниження темпів розвитку підприємства, так і до втрати позиції 

на ринку загалом. 



32 

Управління грошовими потоками – це складний неперервний циклічний 

процес. Пропонуємо таке визначення поняття «цикл управління грошовими 

потоками підприємств»: 

Цикл управління грошовими потоками – це система послідовних етапів 

багаторазово повторюваного процесу прийняття і реалізації стратегічних та 

оперативно-тактичних рішень з управління грошовими потоками. 

Ключовими об’єктами управління грошовими потоками є: 

 позитивний грошовий потік за його видами; 

 негативний грошовий потік за його видами; 

 чистий грошовий потік, у тому числі за окремими видами діяльності; 

 залишок грошових коштів. 

Формування грошових потоків підприємства відбувається під впливом 

значної кількості факторів. Їх прийнято поділяти на зовнішні та внутрішні. До 

зовнішніх факторів впливу відносять такі: стан вітчизняної та світової (за умови 

наявності зовнішньоекономічної діяльності) економіки; стан фінансового 

ринку; систему оподаткування; конкурентне середовище; доступність 

фінансових ресурсів; державну політику щодо розвитку бізнесу; 

платоспроможність споживачів; стан товарних ринків; стан ринку праці; 

доступність матеріальних ресурсів тощо. 

До внутрішніх факторів відносять: тривалість фінансового, операційного 

та виробничого циклів; ступінь завантаженості виробничих потужностей та 

наявність потреб у їх збільшенні (зменшенні); сезонні коливання операційної 

діяльності; амортизаційну політику; ступінь лояльності працівників та 

власників; рівень кредитного навантаження; співвідношення постійних та 

змінних витрат (операційний важіль); підходи до фінансування оборотних 

активів тощо. 

Кожен із факторів може визначати обсяги та характер формування 

грошових потоків у часі. З’ясування та оцінка такого впливу вимагають 

значних зусиль та професіоналізму менеджерів, але є невід’ємною складовою їх 

роботи. 
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Етапу оптимізації грошових потоків передує етап аналізу ефективності 

управління грошовими потоками в попередньому періоді, головна мета якого – 

виявити резерви щодо підвищення цієї ефективності в майбутньому періоді: 

підвищення фінансової незалежності підприємства, забезпечення рівномірності 

витрачання грошових коштів за обсягами та в часі, збільшення суми та якості 

чистого грошового потоку [37, с. 121]. 

В економічному словнику наводиться трактування поняття «оптимізація», 

що в перекладі з англійської «оptimization» означає процес пошуку такого стану 

системи, за якого забезпечується максимум чи мінімум значень якихось 

функцій системи (вибір найліпшого варіанта з багатьох можливих) [32, с. 212]. 

Оптимум (від латинської «найкраще») – це сукупність найсприятливіших умов 

для будь-чого [38, с. 483]. 

Г. В. Савицька зазначає, що процес аналізу завершують оптимізацією 

грошових потоків завдяки вибору найкращих форм їх організації на 

підприємстві з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів з метою досягнення 

їхньої збалансованості, синхронізації і зростання чистого грошового потоку [39, 

с. 530]. 

Головними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є 

забезпечення: синхронності формування грошових потоків у часі; 

збалансованість обсягів грошових потоків та зростання чистого грошового 

потоку підприємства. 

Під завданням оптимізації грошових потоків мають на увазі розподіл 

платіжних засобів підприємства в динаміці переслідуючи мету підвищення 

його фінансово-економічної ефективності. При цьому критеріями ефективності 

є: 

– приріст власних коштів підприємства за певний період; підвищення 

обсягу продажу (частки ринку); 

– підвищення фінансової стійкості (забезпеченості власними коштами); 

– ефективність використання наявних коштів (рентабельність); 
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– ділова репутація (виконання підприємством зобов’язань перед 

постачальниками та покупцями); 

– максимальне використання виробничих потужностей [40, с. 87]. 

Відомий економіст О. О. Олійник стверджує, що оптимізацію грошових 

потоків доцільно проводити в чотири етапи. На першому – потрібно розглянути 

динаміку формування вхідного грошового потоку підприємства в розрізі 

окремих джерел. На другому – визначити динаміку формування від’ємного 

грошового потоку, його структуру за напрямами витрат власних і залучених 

коштів та його вплив на збільшення ринкової вартості активів. На третьому – 

варто встановити динаміку показника чистого грошового потоку й фактори за 

рахунок яких відбулося його формування. На четвертому – доцільно 

забезпечити синхронність формування вхідних і вихідних грошових потоків у 

розрізі інтервалів звітного періоду. Головною умовою оптимізації грошового 

потоку залишається забезпечення максимального росту чистого грошового 

потоку [41]. 

Методи збалансування грошових потоків за обсягами можна розподілити 

на дві групи: методи оптимізації дефіцитного грошового потоку; методи 

оптимізації надлишкового грошового потоку. 

Збалансування та оптимізація відбуваються завдяки виявленню резервів. 

Саме вони дають змогу підприємству зменшити власну залежність від 

зовнішніх джерел залучення грошових коштів та забезпечують рівномірне 

витрачання грошових коштів у часі та за обсягами. Також збалансування сприяє 

збільшенню суми чистого грошового потоку, та впливає на фінансовий цикл 

підприємства [42, с. 149]. 

Для збалансування грошових потоків на практиці використовується метод, 

який отримав назву «система прискорення-сповільнення платіжного обороту». 

Його сутність полягає в залученні додаткових коштів, що призводить до 

збільшення вхідного грошового потоку і скорочення вихідного [42]. 

На результати господарської діяльності підприємства негативно впливають 

як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки. Негативні наслідки 
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дефіцитного грошового потоку проявляються у зниженні рівня загальної 

платоспроможності та ліквідності балансу підприємства. Характерні його 

ознаки – зростання обсягу простроченої кредиторської заборгованості за 

товарними та фінансовими операціями. Негативними наслідками дефіцитного 

грошового потоку є: 

- збільшення тривалості операційного та фінансового циклів; 

- зниження прибутковості активів і власного капіталу; 

- вимушений продаж частини необоротних активів; 

- втрачені можливості в отриманні прибутку. 

Негативні наслідки надлишкового грошового потоку: 

- втрата реальної вартості тимчасово вільних грошових коштів через 

інфляцію; 

- втрата потенційного доходу від невикористаної частини грошових коштів 

у процесі короткострокового інвестування; 

- зниження в кінцевому підсумку рентабельності активів і власного 

капіталу. 

Методи оптимізації негативного грошового потоку залежать від періоду 

його виникнення – короткострокового або довгострокового [43, с. 38 – 41]. 

В короткотерміновому інтервалі часу збалансованість дефіцитного 

грошового потоку досягають за допомогою пришвидшеного процесу залучення 

грошових коштів та уповільнення їх витрачання. Прискорюють залучення 

грошових коштів у короткостроковому періоді за рахунок: 

- отримання повної передоплати за реалізовану продукцію, яка 

користується підвищеним попитом у споживачів; 

- скорочення терміну надання комерційного кредиту покупцям товарів; 

- застосування сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості 

(обліку і застави векселів, факторингу, форфейтингу) тощо, 

Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді досягаються 

шляхом: 
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- збільшення строків надання підприємству-виробнику комерційного 

кредиту; 

- реструктуризації кредитного портфеля підприємства за допомогою 

переведення короткострокових кредитів у довгострокові; 

- придбання капітальних активів, які вимагають оновлення, на їхню 

фінансову оренду (лізинг) тощо. 

Збільшення обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому 

періоді досягають за допомогою: 

- продажу частини або всього обсягу фінансових активів, які входять у 

інвестиційний (фондовий) портфель; 

- залучення довгострокових банківських кредитів; 

- реалізації (або передачі в оренду) основних засобів, що не використані; 

- продажу недобудованих об’єктів, які зазначаються у складі 

незавершеного будівництва, потенційним інвесторам; 

- залучення стратегічних інвесторів з метою підвищення обсягів 

акціонерного капіталу; 

- додаткового випуску акцій (для акціонерних товариств). 

Зниження обсягу дефіцитного грошового потоку в довгостроковій 

перспективі можна забезпечують за рахунок: 

- консервації об’єктів незавершеного будівництва; 

- відмови від реалізації нових проектів, що знаходяться в інвестиційній 

програмі підприємства; 

- скороченню величини постійних витрат; 

- відмови від довгострокових фінансових інвестицій. 

Засоби оптимізації надлишкового грошового потоку зазвичай пов’язані із 

забезпеченням зростання інвестиційної активності підприємства. До них 

відносять: 

- зростання обсягу капітальних інвестицій, які спрямовують на оновлення 

основного капіталу; 

- диверсифікація продукції та ринків її збуту; 
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- прискорення періоду проектування і будівництва виробничих об’єктів; 

- розширення обсягів портфельних інвестицій; 

- дострокове погашення довгострокових кредитів (за погодженням з 

банками). 

У системі заходів, пов’язаних з оптимізацією грошових потоків 

підприємства важливе місце займає їх збалансованість у часі та просторі. 

Невідповідність між витрачанням і надходженням грошових коштів в окремі 

періоди року створює для підприємства додаткові фінансові складності. Якщо 

такі періоди тривають досить довго виникає реальна загроза втратити 

фінансову стійкість та збанкрутувати. 

Завершальним етапом оптимізації є максимізація чистого грошового 

потоку, що забезпечує підвищення темпів економічного розвитку підприємства. 

Це відбувається насамперед, за рахунок скорочення внутрішніх джерел 

фінансування: 

- зменшення абсолютного обсягу постійних витрат; 

- зниження питомої ваги змінних витрат у ціні товару 

- проведення раціональної податкової політики, яка забезпечує зменшення 

величини сумарних податкових виплат; 

- здійснення гнучкої цінової політики, орієнтованої на цінового лідера; 

- використання способів прискореної амортизації необоротних активів; 

- посилення роботи з контрагентами для забезпечення повного і 

своєчасного стягнення штрафних санкцій [44, с. 77]. 

Наслідками ефективного управління грошовими потоками підприємства є: 

1. Грошові потоки обслуговують усі види господарської діяльності 

підприємства; 

2. Підприємство має фінансову рівновагу в процесі свого стратегічного 

розвитку; 

3. Зростає ритмічність здійснення операційного процесу підприємства; 

4. Зменшується потреба у залученні капіталу; 

5. Прискорюється оборот капіталу підприємства; 
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6. Знижується ризик неплатоспроможності. 

7. Підприємство отримує додатковий прибуток, генерований його 

грошовими активами. 

Отже, однією із основних функцій управління грошовими потоками є їх 

оптимізація. Кінцевою метою оптимізації грошових потоків підприємства є 

максимізація чистого грошового потоку від операційної діяльності 

підприємства. Завдяки цьому підвищується рівень самофінансування й 

знижується залежність від зовнішніх джерел фінансування. Для оцінювання 

управління грошовими потоками підприємства використовують критерії 

ліквідності й дохідності. Головними методами у процесі оптимізації грошових 

потоків у часі, є вирівнювання й синхронізація. 

Оптимальний залишок грошових коштів дає можливість підприємству 

здійснювати певні операції для проведення господарської діяльності  та 

дозволяє своєчасно змінювати вибір методів фінансування. Для цього 

використовується метод визначення мінімальної суми грошових коштів. 

В подальшому варто досліджувати оптимізацію грошових потоків як 

елемента управління фінансовою стійкістю підприємства. Основними 

принципами були і залишаються інформаційна достовірність, системність, 

збалансованість, ефективність та ліквідність. Ними варто користуватися при 

виборі методів оптимізації грошових потоків будь-якого підприємства.  
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РОЗДІЛ 2 

 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 

ПОТОКАМИ ПРАТ «ВФ УКРАЇНА», ПРАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ», ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 

 

2.1. Аналіз грошових потоків підприємств за прямим методом 

 

Аналіз руху грошових коштів є необхідною умовою ефективного 

управління грошовими потоками, які забезпечують фінансово-господарську 

діяльність підприємства. Адже незбалансованість у часі надходжень і виплат 

грошових засобів може загрожувати нормальному протіканню бізнес-процесів і 

спричинити неплатоспроможність навіть для тих підприємств, які успішно 

здійснюють діяльність і генерують достатню суму прибутку [45]. 

У процесі аналізу руху грошових коштів використовують прямий і 

непрямий методи. Прямий дозволяє оцінити загальні суми припливу і відпливу 

грошових коштів підприємства і виділити ті статті, які мають найбільший 

вплив на надходження і витрачання грошових коштів. Непрямий дозволяє 

оцінити взаємозв’язок отриманого фінансового результату (прибутку/збитку) зі 

змінами грошових коштів. 

Основними напрямками аналізу грошових потоків за прямим методом є: 

1) аналіз динаміки обсягу і структури вхідного грошового потоку; 

2) аналіз динаміки обсягу і вихідного грошового потоку; 

3) аналіз зміни чистого грошового потоку; 

4) аналіз динаміки тривалості циклу грошового обороту підприємства 

(фінансового циклу); 

5) оцінка рівня збалансованості грошових потоків 

6) оцінка рівня рівномірності формування грошових потоків 

7) оцінка рівня синхронності формування вхідних і вихідних грошових 

потоків. 
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Застосування прямого методу дає змогу оцінити динаміку грошового 

обороту підприємства. 

Для того, щоб зрозуміти наскільки ефективно функціонує підприємство, 

потрібно проаналізувати досить багато груп показників. Розглядатимемо 

поступово ситуацію на кожному окремо взятому підприємстві. 

ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone Україна)— провідний український 

мобільний оператор, який надає широкий спектр послуг, включаючи передачу 

даних за технологією 3G, мобільний голосовий зв’язок, обмін повідомленнями, 

фіксований інтернет і мобільне телебачення. 

В Україні мережа Vodafone обслуговує 20,9 мільйонів абонентів. Це одна з 

найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр 

послуг, включаючи мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін 

повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.  

Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 49 

країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 17 

ринках. До листопада 2019 року торгова марка належала російській компанії 

МТС, яка продала компанію оператору Bakcell з Азербайджану. Оператор двічі 

проводив ребрединг мережі. З 1992 до 2007 року послуги надавалися під 

брендом UMC, до грудня 2015 року—МТС Україна, до січня 2020 року—

Vodafone Україна. Офіційна назва в статутних документах – ПрАТ «ВФ 

Україна» [46]. 

Для аналізу руху грошових коштів проаналізуємо склад та структуру 

грошових коштів ПрАТ «ВФ Україна» впродовж трьох років. Склад та 

динаміка абсолютних та відносних показників руху грошових коштів ПрАТ 

«ВФ Україна» за 2017 – 2019 роки наведена в таблицях 2.1 – 2.3. 

Очевидно, що чистий грошовий потік підприємства ПрАТ «ВФ Україна» у 

2018 році зріс на 1 977 млн. грн. Така ситуація була викликана зростанням 

чистого грошового потоку в результаті операційної діяльності на 2 290 млн. 

грн., та зменшенням – у результаті інвестиційної діяльності на 2 260 млн. грн. і 

зростанням від фінансової – на 3 107 млн. грн. У 2019 році тенденція полярно 
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змінилася: чистий грошовий потік скоротився на 3 136 млн. грн. На це 

скорочення вплинуло зменшення чистого руху грошових коштів у результаті 

фінансової діяльності на 6 823 млн. грн., наявність позитивного приросту руху 

грошових коштів у результаті операційної та інвестиційної діяльності на 

809 млн. грн. та 2 878 млн. грн. відповідно. 

Таблиця 2.1 

Динаміка руху грошових коштів ПрАТ «ВФ Україна»  

за 2017 – 2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний приріст 
Темп приросту, 

% 

2018/ 2017 2019/ 2018 
2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження, тис. 

грн. 
14288785 16172081 17145836 1883296 973755 13,18 6,02 

Витрачання, тис. грн. 9349363 8136120 9107370 -1213243 971250 -12,98 11,94 

Чистий рух коштів у 

результаті 

операційної 

діяльності, тис. грн. 

4939422 8035961 8038466 3096539 2505 62,69 0,03 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження, тис. 

грн. 
135976 621187 242783 485211 -378404 356,8 -60,92 

Витрачання, тис. грн. 4876478 7958378 4702001 3081900 -3256377 63,20 -40,92 

Чистий рух коштів у 

результаті 

інвестиційної 

діяльності, тис. грн. 

-4740502 -7337191 -4459218 -2596689 2877973 54,78 -39,22 

Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження, тис. 

грн. 
0 2916579 0 2916579 -2916579 0,00 0,00 

Витрачання, тис. грн. 1021632 1638399 4738380 616767 3099981 60,37 189,2 

Чистий рух коштів у 

результаті фінансової 

діяльності тис. грн. 

-1021632 1278180 -4738380 2299812 -6016560 -225,1 -470 

Чистий грошовий 

потік підприємства, 

тис. грн. 

-822712 1976950 -1159132 2799662 -3136082 -340,3 -158 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В 

Незважаючи на те, що сукупний чистий грошовий потік підприємства 

нестабільний, постійне зростання чистого руху грошових коштів у результаті 

операційної діяльності є позитивним сигналом для підприємства. У 2017 – 2019 

роках ПрАТ «ВФ Україна» забезпечувало фінансову та інвестиційну діяльність 

коштами, які отримувало від здійснення основної діяльності. Це дає підстави 
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розглядати якість грошового потоку протягом цього періоду як високу (табл. 

2.1). 

Проаналізувавши темпи приросту динаміки руху грошових коштів ПрАТ 

«ВФ Україна» за 2017 – 2019 роки можемо стверджувати, що у 2018 році 

чистий грошовий потік підприємства набув додатного значення, тоді як у 2017 

році він був від’ємним. Це означає, що у 2018 році надходження грошових 

коштів повністю перекривало всі видатки, а в 2019 році  знову було 

недостатнім. 

Впродовж досліджуваного періоду чистий рух грошових коштів у 

результаті операційної діяльності був позитивним і збільшувався в динаміці: 

46 % у 2018 році та 11 % – у 2019. Це відбулося завдяки тому, що надходження 

від операційної діяльності зросли у 2018 році на 13 %, а в 2019 – на 6 %, а 

витрачання зменшилися на 4 %. При цьому найбільш суттєво зросли 

надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інші 

надходження. Видатки від операційної діяльності формувалися головним 

чином від витрачання на товари, роботи, послуги, а також на податки та збори. 

В результаті інвестиційної діяльності чистий рух грошових коштів був 

негативним протягом усього періоду. Це відбулося внаслідок того, що 

надходження були значно меншими, ніж витрачання, хоча і зростали набагато 

більшими темпами. У 2018 році надходження зросли на 357 %, тоді як 

витрачання на 63 %, а в 2019 зменшилися на 61 %, тоді як витрати скоротилися 

лише на 41 %. Загалом, чистий рух грошових коштів в результаті інвестиційної 

діяльності у 2018 році зріс на 55 %, а 2019 – знизився на 40 %. Найбільші за 

обсягом витрачання представлені придбанням необоротних активів, а доходи –

надходженнями від отриманих відсотків. 

Упродовж 2017 – 2019 років в результаті фінансової діяльності 

підприємства було згенеровано лише негативні чисті грошові потоки. 

Надходження були тільки у 2018 році, а ось витрачання мали непостійну 

тенденцію: у 2018 році знизилися на 19 %, а в 2019 зросли на 470 % внаслідок 
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погашення позик, отриманих у 2018 році, які були єдиною статтею надходжень 

грошових коштів від фінансової діяльності у 2018 році (табл. 2.1). 

Загалом, рух грошових коштів ПрАТ «ВФ Україна» погіршився в динаміці. 

Проте, це пов’язано з виплатою заборгованості, взятої в попередні періоди. 

Для того, щоб оцінити якісний склад грошових потоків, варто 

проаналізувати відносні показники руху грошових коштів. Розглянемо потрібні 

для аналізу показники у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Динаміка відносних показників руху грошових коштів ПрАТ «ВФ 

Україна» за 2017 – 2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018 

/2017 

2019 

/2018 

Питомий обсяг грошового обороту на 

одиницю вартості активів підприємства 
1,81 1,78 1,47 -0,03 -0,31 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і 

вихідного грошових потоків підприємства 
0,95 1,11 0,94 0,17 -0,17 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і 

вихідного грошових потоків від операційної 

діяльності 

1,53 1,99 1,88 0,46 -0,11 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і 

вихідного грошових потоків від інвестиційної 

діяльності 

0,03 0,08 0,05 0,05 -0,03 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і 

вихідного грошових потоків від фінансової 

діяльності 

0,00 1,78 0,00 1,78 -1,78 

Коефіцієнт співвідношення чистого руху 

коштів від операційної діяльності та чистого 

руху коштів від інших видів діяльності 

-0,86 -1,33 -0,87 -0,47 0,45 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В 

За умови, коли питомий обсяг грошового обороту на одиницю вартості 

активів підприємства зростає в динаміці, це свідчить про інтенсифікацію 

генерування грошового потоку підприємством у процесі господарської 

діяльності. На ПрАТ «ВФ Україна» цей показник був пасивним: у 2018 році 

скоротився на 3 %, а в 2019 році – на 31 % відносно попереднього періоду. 

В 2018 році грошові потоки були збалансованими, оскільки коефіцієнт 

збалансованості становив 1,11. Це означає, що надходження підприємства 
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повністю забезпечували його витрачання. Проте, у 2017 та 2019 році він не 

досягав одиниці на 0,05 пункти і становив 0,95. Таке значення цього показника 

свідчить про невеликий дефіцит вхідного грошового потоку, який в 

майбутньому може призвести до зниження платоспроможності. Грошові потоки 

від операційної діяльності були збалансованими протягом усього аналізованого 

періоду і мали тенденцію до перевищення надходжень над витрачанням. 

Незбалансованими були грошові потоки від інвестиційної та фінансової 

діяльності. При цьому, коефіцієнт збалансованості грошового потоку від 

фінансової діяльності виходив за межі допустимих значень у 2018 році, а в інші 

періоди був незбалансованим. Коефіцієнт збалансованості вхідного і вихідного 

грошових потоків від інвестиційної діяльності протягом 2017 – 2019 років не 

досягав нормативного значення через недостатню кількість надходжень. 

Таблиця 2.3 

Динаміка показників ефективності використання ресурсів ПрАТ «ВФ 

Україна» за 2017–2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт оборотності капіталу 0,72 0,60 0,62 -0,11 0,02 

Тривалість обороту капіталу, днів 502,9 598,9 584,1 96,06 -14,86 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги 

7,56 11,68 28,96 4,12 17,28 

Тривалість обороту дебіторської заборгованості 

за продукцію, товари, робот, послуги, днів 
47,60 30,82 12,43 -16,78 -18,39 

Коефіцієнт оборотності запасів 
226,1

2 
177,6 174,9 -48,49 -2,77 

Тривалість обороту запасів, днів 1,59 2,03 2,06 6,91 0,03 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги 
4,45 4,71 5,31 0,26 0,61 

Тривалість обороту кредиторської заборгованості 

за товари, роботи, послуги, днів 
80,98 76,49 67,75 -4,49 -8,74 

Тривалість обороту виданих авансів, днів 3,31 4,18 4,36 0,87 0,18 

Тривалість обороту отриманих авансів, днів 2,02 2,68 3,15 0,65 0,47 

Операційний цикл, днів 49,19 32,84 14,49 -16,35 -18,36 

Фінансовий цикл, днів -30,51 -42,14 -52,05 -11,64 -9,91 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання 0,08 0,10 0,16 0,02 0,07 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В 
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За досліджувані періоди часу тривалість обороту дебіторської 

заборгованості зменшується, особливо в 2019 році порівняно з 2018. Це є 

позитивним процесом так як боржники швидше розраховуються з 

підприємством і воно отримує можливості використовувати кошти для своїх 

потреб. 

Мінімальний обсяг періоду обороту запасів 2017 році є таким передусім 

через вид діяльності, який проводить підприємство, а також, через незначний 

обсяг запасів в порівнянні із собівартістю реалізованої продукції. Через те, що 

обсяг запасів зростає в 2018 і 2019 роках, то й показник збільшується. 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості змінюється не так 

різко, що свідчить про стабільність відносин з кредиторами. В 2019 році 

тривалість періоду знижується в порівнянні з 2017, що є негативним сигналом. 

Однак в порівнянні з дебіторською заборгованістю кредиторська є значно 

нижчою. Це означає, що політика підприємства щодо своїх покупців є більш 

жорсткою, ніж політика постачальників до нього. 

Позитивно оцінюється скорочення операційного циклу і фінансового 

циклу. Крім того, операційний цикл в 2019 році становить менше місяця. Така 

тривалість операційного циклу пов’язана з характером діяльності, тобто з 

циклічним отриманням абонентської плати від клієнтів. Скорочення 

операційного циклу пояснюється зменшенням оборотності дебіторської 

заборгованості. 

У 2018 році показник стійкості економічного зростання становив 0,1 

пункти, тоді як в попередньому році 0,08 пункти, отже, можемо говорити про 

зменшення частки реінвестованого прибутку у формуванні власного капіталу, 

що є негативною тенденцією. Хоча в 2019 році ситуація вирівнюється і 

показник стає 0,16. 

Аналіз ефективності руху грошових коштів на ПрАТ «ВФ Україна» 

показав, що підприємство має достатню кількість грошових коштів з позицій 

його фінансових потреб, адже протягом 2017 – 2019 років він перевищує 

нормативне значення – 1. Коефіцієнт ліквідності становить менше 
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нормативного значення – 1 у 2017 та 2019 роках, що свідчить про нездатність 

підприємства покривати необхідні витрати грошових коштів позитивним 

грошовим потоком у звітному періоді. 

Таблиця 2.4 

Динаміка показників ефективності руху грошових коштів на ПрАТ «ВФ 

Україна» за 2017–2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт достатності чистого грошового 

потоку 
4,87 10,59 2,21 5,72 -8,38 

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,95 1,11 0,94 0,17 -0,17 

Коефіцієнт ефективності грошових потоків -0,05 0,11 -0,06 0,17 -0,17 

Коефіцієнт реінвестування чистого 

грошового потоку 
0,85 0,13 -0,50 -0,72 -0,63 

Коефіцієнт якості грошового потоку -6,47 2,90 -6,54 9,36 -9,43 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В 

Показник ефективності грошових потоків, який визначає результативність 

управлінських рішень щодо грошових потоків та їх вплив на стан фінансової 

рівноваги свідчить про неефективне управління грошовими потоками. 

Оскільки, протягом аналізованого періоду він набуває від’ємного значення (за 

виключенням 2018 року), можна стверджувати що управлінські рішення щодо 

грошових потоків були непродуманими. Коефіцієнт реінвестування чистого 

грошового потоку, що показує частку грошових інвестицій, спрямованих на 

заміну активів зростання виробництва погіршується в динаміці, що пов’язано зі 

зменшенням витрат на оновлення основних засобів та нематеріальних. 

Коефіцієнт якості грошового потоку, який відображає якість чистого грошового 

потоку за рахунок збільшення питомої ваги чистого прибутку, отриманого від 

реалізації продукції і зниження її собівартості нестабільний. Це пов’язано з 

від’ємним чистим грошовим потоком у 2017 та 2019 роках. 

Для нормального функціонування підприємство повинно контролювати 

свої показники фінансової стійкості, і за доцільності, не відмовлятися від 

реінвестування. 
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ПрАТ «Телесистеми України» працює під брендом PeopleNet – це 

регіональний оператор мобільного зв’язку [47]. Основна діяльність зосереджена 

в сегменті CDMA зв’язку. Компанія надає доступ до інтернету на швидкості 3,1 

Мбт стандарту 3G завдяки чому може конкурувати з найбільшими гравцями 

ринку.  

PeopleNet входить до групи Приват Ігоря Коломойського, однієї з 

найбільших фінансово-промислових груп України. Штаб-квартира компанія до 

2015 року знаходилася у Києві. 

До 2015 року оператор надавав послуги мобільного зв’язку по всій 

території України і був представлений в усіх обласних центрах та найбільших 

містах. Проте через значні збитки від операційної діяльності та зростання 

заборгованості акціонерами було прийнято рішення обмежити зону покриття 

Дніпропетровською та Харківською областями [48]. У 2017 році присутність 

оператора було зменшено до Дніпропетровської області.  

Зараз компанія продовжує розширювати CDMA мережу у межах регіону 

присутності, а також розвиває нові напрямки телекомунікаційного бізнесу. 

Серед них варто виділити наступні:  

 міський фіксований зв’язок; 

 прокладка оптичних каналів передачі даних; 

 послуги зв’язку для корпоративних клієнтів; 

 організація основаних та резервних бездротових каналів зв’язку; 

 організація бездротової віртуальної мережі (VPN) 

 бездротове підключення АТМ систем, POS терміналів; 

 продаж та ремонт телекомунікаційного обладнання для бізнесу; 

 підключення онлайн телебачення TrinitY. 

Також компанія продовжує розвивати сегмент широкополосного 

(дротового) інтернету у ряді регіонів України, зокрема Дніпропетровській, 

Харківській областях та місті Києві. Компанія надає доступ до мережі на 

швидкості 100 Мбіт/с. PeopleNet пропонує пакетну послугу – інтернет + IP TV.   
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Оператор надає доступ до фіксованого міського телефонного зв’язку з 

безпровідним доступом. Найбільша перевага цього напрямку діяльності – 

необмежені дзвінки між абонентами мережі та безлімітний доступ до інтернету 

стандарту 3G.  

Дилерські магазини PeopleNet працюють за франшизою та знаходяться у 

Дніпрі (4 магазини), Кам’янському, Києві та Кривому Розі. 

Таблиця 2.5 

Динаміка руху грошових коштів ПрАТ «Телесистеми України»  

за 2017 – 2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

Темп приросту, 

% 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження, тис. грн. 74343 68319 62192 -6024 -6127 -8,10 -8,97 

Витрачання, тис. грн. 86306 79733 72749 -6573 -6984 -7,62 -8,76 

Чистий рух коштів у результаті 

операційної діяльності, тис. грн. 
-11963 -11414 -10557 549 857 -4,59 -7,51 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження, тис. грн. 1407 609 812 -798 203 -56,72 33,33 

Витрачання, тис. грн. 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Чистий рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності, тис. грн. 
1407 609 812 -798 203 -56,72 33,33 

Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження, тис. грн. 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Витрачання, тис. грн. 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Чистий рух коштів у результаті 

фінансової діяльності тис. грн. 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Чистий грошовий потік підприємства, 

тис. грн. 
-10556 -10805 -9745 -249 1060 2,36 -9,81 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ґ, Д, Е 

Чистий грошовий потік підприємства ПрАТ «Телесистеми України» у 2019 

році зріс на 1060 тис. грн. Така ситуація була викликана зменшенням темпу 

скорочення витрат від операційної діяльності. Підприємство працює у збиток: 

надходження від операційної діяльності не вистачає, щоб покрити витати від 

здійснення цієї діяльності. У зв’язку зі щорічним скорочення витрат від 

операційної діяльності підприємство (6573 тис. грн. в 2018 році, 6127 тис. грн. в 

2019) грошовий потік зріс на 549 тис. грн. та 857 тис. грн. відповідно. 
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Основною статтею у складі витрат є витрати на оплату товарів робіт послуг а 

також на оплату праці. 

Підприємство не витрачало кошти на здійснення інвестиційної діяльності 

отримуючи, лише надходження. Це означає що ПрАТ «Телесистеми України» 

лише продавало наявні основні засоби, не купуючи нових. Позитивне значення 

чистого грошового потоку від здійснення інвестиційної діяльності свідчить про 

неякісну та не ефективну роботу підприємства. Оскільки ПрАТ «Телесистеми 

України» не отримує надходжень та не витрачає коштів від здійснення 

фінансової діяльності це означає що воно не залучає кредитів в будь-якій формі 

та від будь-яких позичальників. Швидше за все воно знаходиться стані кризи. 

Проте для того щоб це довести потрібно проаналізувати й інші показники його 

діяльності.  

Зважаючи на те, що сукупний чистий грошовий потік підприємства 

кожного року скорочується, це негативним сигналом для підприємства. 

Протягом 2017 – 2019 років ПрАТ «Телесистеми України» не забезпечувало 

фінансову та інвестиційну діяльність коштами, які отримувало від здійснення 

основної діяльності. Це дає підстави розглядати якість грошового потоку 

протягом цього періоду як кризового. 

Наступним кроком у проведенні аналізу грошових потоків ПрАТ 

«Телесистеми України» за прямим методом є аналіз динаміки руху грошових 

коштів. 

Як свідчать наведені дані (табл. 2.5) протягом 2017 – 2019 років році 

чистий грошовий потік підприємства був від’ємним. Це означає, що 

надходження грошових коштів в жодному періоді не перекривало всіх видатків. 

Підприємство має негативний чистий грошовий потік. причому надходження в 

результаті операційної діяльності протягом 2018 – 2019 років скоротилися 

відповідно на 8 і 9 %, при цьому витрати зменшилася 7,5 та 9 %. 

В результаті інвестиційної діяльності чистий рух грошових коштів був 

позитивним протягом усього періоду. Це відбулося внаслідок продажу 

основних засобів та нематеріальних активів. 
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Упродовж 2017 – 2019 років в результаті фінансової діяльності 

підприємства не було згенеровано жодних надходжень і витрат (табл. 2.5). це 

означає, що ПрАТ «Телесистеми України» не використовує кредитних ресурсів. 

Загалом, рух грошових коштів ПрАТ «Телесистеми України» погіршився в 

динаміці. Для того, щоб оцінити якісний склад грошових потоків, варто 

проаналізувати відносні показники руху грошових коштів. Розглянемо потрібні 

для аналізу показники у таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Динаміка відносних показників руху грошових коштів ПрАТ 

«Телесистеми України» за 2017 – 2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Питомий обсяг грошового обороту на 

одиницю вартості активів підприємства 
0,17 0,16 0,16 -0,01 -0,01 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і 

вихідного грошових потоків підприємства 
0,88 0,86 0,87 -0,01 0,00 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і 

вихідного грошових потоків від 

операційної діяльності 

0,86 0,86 0,85 0,00 0,00 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і 

вихідного грошових потоків від 

інвестиційної діяльності 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і 

вихідного грошових потоків від фінансової 

діяльності 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коефіцієнт співвідношення чистого руху 

коштів від операційної діяльності та 

чистого руху коштів від інших видів 

діяльності 

-8,50 -18,74 -13,00 -10,24 5,74 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ґ, Д, Е 

Якщо питомий обсяг грошового обороту на одиницю вартості активів 

підприємства зростає в динаміці, це свідчить про інтенсифікацію генерування 

грошового потоку підприємством у процесі господарської діяльності. У ПрАТ 

«Телесистеми України» цей показник був пасивним: у 2018 році скоротився на 

1 %, а в 2019 залишився таким самим відносно попереднього періоду. 

В 2018 році грошові потоки були небалансованими, оскільки коефіцієнт 

збалансованості становив 0,86 пункти. Це означає, що надходження 
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підприємства абсолютно не забезпечували його витрачання. Коефіцієнт 

збалансованості грошового потоку від фінансової та інвестиційної діяльності 

становив нуль. Це пов’язано з відсутністю надходження та витрачання коштів 

від фінансової діяльності та відсутністю витрачання від інвестиційної 

діяльності. Така ситуація виникає тоді, коли підприємство не бере кредитів, 

щоб розширювати свою діяльність і не купує та не продає необоротні активи. 

Таблиця 2.7 

Динаміка показників ефективності використання ресурсів ПрАТ 

«Телесистеми України» за 2017–2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт оборотності капіталу 0,06 0,06 0,06 0,0 0,0 

Тривалість обороту капіталу, днів 5696,1 5703,6 5737,1 7,5 33,5 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, робот, 

послуги 

1,06 1,01 0,98 0,0 0,0 

Тривалість обороту дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, робот, 

послуги, днів 

339,63 356,41 366,24 16,8 9,8 

Коефіцієнт оборотності запасів 14,07 11,96 10,84 -2,1 -1,1 

Тривалість обороту запасів, днів 25,58 30,10 33,21 5,24 3,1 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги 
3,09 2,72 2,86 -0,4 0,1 

Тривалість обороту кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги, днів 
116,49 132,33 126,02 15,8 -6,3 

Тривалість обороту виданих авансів, днів 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Тривалість обороту отриманих авансів, днів 125,26 133,91 137,02 8,7 3,1 

Операційний цикл, днів 365,21 386,51 399,45 21,3 12,9 

Фінансовий цикл, днів 123,46 120,27 136,42 -3,2 16,1 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання -0,06 -0,04 -0,03 0,0 0,0 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ґ, Д, Е 

Як свідчать наведені дані, операційний і фінансовий цикл має постійну 

тенденцію до збільшення. Це означає, що трансформація запасів в гроші 

відбувається все повільнішими темпами. Оскільки, показники операційного і 

фінансового циклу залежать від тривалості періоду погашення дебіторської 

заборгованості і одного періоду обороту запасів, його зростання свідчить про 

те, що боржники все довше розраховуються з підприємством. 
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У 2017 році період обороту дебіторської заборгованості становив 340 днів, 

а в 2019 -366 днів. Це свідчить про те, що позичальники підприємства з кожним 

роком все довше виплачують борги, і внаслідок цього воно повинне довше 

погашати кредиторську заборгованість. З іншої сторони, кредиторська 

заборгованість майже вдвічі коротша за дебіторську і становить 126 днів, а крім 

того, має тенденцію до ще більшого зниження. Тобто підприємство 

користується чужими коштами все коротший період. 

Такі негативні тенденції очевидно результують в збиток, тому наявні 

від’ємні значення коефіцієнта економічного зростання. Таким чином, 

підприємству варто вжити антикризових заходів для зупинки і подолання такої 

кризи, адже за умови допущення кризової стійкості, воно може збанкрутувати 

[49]. 

Таблиця 2.8 

Динаміка показників ефективності руху грошових коштів на ПрАТ 

«Телесистеми України» за 2017 – 2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт достатності чистого 

грошового потоку 
97,26 30,52 64,37 -66,7 33,85 

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку 0,88 0,86 0,87 -0,01 0,00 

Коефіцієнт ефективності грошових 

потоків 
-0,12 -0,14 -0,13 -0,01 0,00 

Коефіцієнт реінвестування чистого 

грошового потоку 
-0,02 0,32 0,31 0,35 -0,01 

Коефіцієнт якості грошового потоку -3,18 1,82 1,25 4,99 -0,57 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ґ, Д, Е 

Коефіцієнт достатності грошових коштів ПрАТ «Телесистеми України» 

свідчить про надлишок грошових активів, необхідних для здійснення 

фінансової діяльності. За умови, якщо цей показник становить 1, грошових 

коштів достатньо. На ПрАТ «Телесистеми України» він перевищує нормативне 

значення у 30 – 90 разів. Коефіцієнт ліквідності менший за 1, що свідчить про 

нездатність підприємства швидко перетворити оборотні активи в грошові 

кошти для покриття поточних зобов’язань. Показник ефективності грошових 
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потоків, який визначає результативність управлінських рішень щодо грошових 

потоків та їх вплив на стан фінансової рівноваги свідчить про неефективне 

управління грошовими потоками, оскільки, він показник протягом 

аналізованого періоду має від’ємне значення. З цієї причини можна 

стверджувати, що управлінські рішення щодо грошових потоків були 

непродуманими. Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку, що 

показує частку грошових інвестицій, спрямованих на заміну активів зростання 

виробництва покращується в динаміці, що пов’язано зі збільшенням витрат на 

оновлення основних засобів та нематеріальних активів та використання 

прибутку в основному на виплату дивідендів. Коефіцієнт якості грошового 

потоку, який відображає якість чистого грошового потоку за рахунок 

збільшення питомої ваги чистого прибутку, отриманого від реалізації продукції 

і зниження її собівартості був нестабільним. Це пов’язано з тим, що чистий 

грошовий потік, як і валовий збиток, отриманий протягом 2017 – 2019 років 

мали від’ємне значення. 

Всі позиції відповідають кризовій якості оцінки стану чистого грошового 

потоку за аналізований період. Чистий грошовий потік підприємства свідчить 

про надмірне витрачання коштів, які значно перевищують надходження. 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» – це холдингова компанія, яка спеціалізується на 

телекомунікаціях та забезпеченні населення доступом до технологій зв’язку. 

Галузями діяльності підприємства є: 

 діяльність у сфері зв’язку; 

 консультування з питань комерційної діяльності та управління; 

 надання інших комерційних послуг; 

 діяльність у сфері радіомовлення та телебачення. 

«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» входить до складу телекомунікаційної групи «Vega», 

національного телеком-оператора в Україні. Компанія вважається однією із 

лідерських на ринку фіксованого телефонного зв’язку, доступу до мережі 

Інтернет та передачі даних через широкосмугове з’єднання. Зараз компанія має 

по всій Україні понад 420 тисяч абонентів телефонного зв’язку. Також вона 
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здійснює забезпечення доступу до Інтернету для 150 тисяч абонентів. Компанія 

є присутньою у 159 містах в 22-ох областях України, що пояснює довжину 

оптичних ліній (10 000 км), прокладених компанією.  

Основною функцією компанії «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» є розроблення та 

деталізація стратегій розвитку і тактичної діяльності різних телеком-

операторів, що об’єднано представлені під маркою «Vega».  

Місія ПрАТ «Фарлеп-Інвест» корелюється з місією групи «Vega»: Бути 

стабільним провідником у мінливому світі телекомунікацій, тим самим роблячи 

життя людей і суспільства цікавішим, ефективнішим, комфортнішим, 

різноманітнішим [50]. 

Бачення ПрАТ «Фарлеп-Інвест»: Ніколи не зупинятися на досягнутому, 

щоб стати еталоном у наданні широкого спектру телекомунікаційних послуг 

[50]. 

Цінності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» розписані згідно з акронімом «Vega» 

англійською: Values, Emotions, Global, Ambitious і пояснюються так: бути 

уважними, цінними і корисними; будувати емоційні відносини, а не тільки 

продажі; думати глобально, діяти локально; сприяти досягненню мрії та 

реалізації амбіцій. 

Для більш обґрунтованого аналізу руху грошових коштів доцільно буде 

проаналізувати склад та структуру грошових коштів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

впродовж трьох років. 

Чистий грошовий потік підприємства ПрАТ «Фарлеп-Інвест» у 2018 році 

зріс на 262 млн. грн. Така ситуація була викликана зростанням чистого руху 

коштів у результаті операційної діяльності на 178 млн. грн., та зростанням руху 

коштів у результаті інвестиційної діяльності на 45 млн. грн. зростанням від 

фінансової – на 40 млн. грн. У 2019 році тенденція полярно змінилася: чистий 

грошовий потік скоротився на 443 млн. грн. На це скорочення вплинуло 

зменшення чистого руху грошових коштів у результаті операційної діяльності 

на 96 млн. грн. фінансової діяльності на 6 млн. грн. та інвестиційної на 340 млн. 

грн. Незважаючи на те, що сукупний чистий грошовий потік підприємства 
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нестабільний, проте постійне зростання чистого руху грошових коштів у 

результаті операційної діяльності є позитивним сигналом для підприємства. У 

2017 – 2019 роках ПрАТ «Фарлеп-Інвест» забезпечувало фінансову та 

інвестиційну діяльність коштами, які отримувало від здійснення основної 

діяльності. Тому ми можемо оцінити якість грошового потоку протягом цього 

періоду як високу (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Динаміка руху грошових коштів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за 2017 – 2019 

роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 
Темп приросту, % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження, тис. грн. 645850 811225 686607 165375 -124618 25,61 -15,36 

Витрачання, тис. грн. 537442 524811 496259 -12631 -28552 -2,35 -5,44 

Чистий рух коштів у 

результаті операційної 

діяльності, тис. грн. 

108408 286414 190348 178006 -96066 164,20 -33,54 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження, тис. грн. 4922 8287 0 3365 -8287 68,37 -100,00 

Витрачання, тис. грн. 79574 37921 35926 -41653 -1995 -52,34 -5,26 

Чистий рух коштів у 

результаті інвестиційної 

діяльності, тис. грн. 

-74652 -29634 -35926 45018 -6292 -60,30 21,23 

Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження, тис. грн. 117570 175559 99788 57989 -75771 49,32 -43,16 

Витрачання, тис. грн. 146939 164968 429780 18029 264812 12,27 160,52 

Чистий рух коштів у 

результаті фінансової 

діяльності тис. грн. 

-29369 10591 -329992 39960 -340583 -136,06 -3215,78 

Чистий грошовий потік 

підприємства, тис. грн. 
4387 267371 -175570 262984 -442941 5994,62 -165,67 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ж, Й, К 

Підприємство має негативну динаміку чистого грошового потоку 

оскільки у 2019 році він набуває від’ємного значення, це означає що витрати 

набагато більші, ніж надходження. 

Впродовж досліджуваного періоду чистий рух грошових коштів у 

результаті операційної діяльності був позитивним і збільшився в динаміці на 

5995 % у 2018 році та скоротився на 165 % у 2019 році.11 % – у 2019. Це 
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відбулося завдяки тому, що надходження від операційної діяльності зросли у 

2018 році на 26 %, а в 2019 скоротилися – на 15 %, а витрачання зменшилися 

відповідно на 3 та 5 %. При цьому найбільш суттєво зросли надходження від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інші надходження. Видатки від 

операційної діяльності формувалися головним чином від витрачання на товари, 

роботи, послуги, та оплату праці. 

В результаті інвестиційної діяльності чистий рух грошових коштів був 

негативним протягом усього періоду. Чистий рух грошових коштів в результаті 

інвестиційної діяльності у 2018 році скоротився на 60 % завдяки зростанню 

надходжень на 68 % та скороченню витрачання на 52 %. В 2019 Чистий рух 

грошових коштів зріс на 23 % через зменшення надходжень на 100 % при 

скороченні витрат лише на 5 %. Найбільші за обсягом надходження і 

витрачання представлені продажом необоротних активів. 

Чистий грошовий потік результатів фінансової діяльності у 2018 році зріс 

на 136 %, в тому числі надходження виросли на 49 % а витрачання на 12 %. У 

2019 році ситуація була аналогічна протилежною: чистий рух грошових коштів 

в результаті фінансової діяльності скоротився на 3215 %, через скорочення 

надходжень на 43 відсотків та зростання витрачання на 161 %. Витрачання 

йшли на погашення позик, отриманих у 2018 році та інші платежі. 

Загалом, рух грошових коштів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» погіршився в 

динаміці, оскільки чистий грошовий потік підприємства із позитивного став 

негативним, проте спостерігається динаміка підвищення чистого руху 

грошових коштів в результаті операційної діяльності. Підприємство забезпечує 

здійснення фінансової та інвестиційної діяльності надходженнями від 

операційної діяльності. 

Якщо питомий обсяг грошового обороту на одиницю вартості активів 

підприємства зростає в динаміці, це свідчить про інтенсифікацію генерування 

грошового потоку підприємством у процесі господарської діяльності. На ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест» цей показник був пасивним: у 2018 році скоротився на 22 %, а 

в 2019 році – на 2 % відносно попереднього періоду. 
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Таблиця 2.10 

Динаміка відносних показників руху грошових коштів ПрАТ «Фарлеп-

Інвест» за 2017 – 2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018 

/2017 

2019 

/2018 

Питомий обсяг грошового обороту на одиницю 

вартості активів підприємства 
1,48 1,26 1,24 -0,22 -0,02 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і вихідного 

грошових потоків підприємства 
1,01 1,37 0,82 0,36 -0,55 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і вихідного 

грошових потоків від операційної діяльності 
1,20 1,55 1,38 0,34 -0,16 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і вихідного 

грошових потоків від інвестиційної діяльності 
0,06 0,22 0,00 0,16 -0,22 

Коефіцієнт збалансованості вхідного і вихідного 

грошових потоків від фінансової діяльності 
0,80 1,06 0,23 0,26 -0,83 

Коефіцієнт співвідношення чистого руху коштів 

від операційної діяльності та чистого руху коштів 

від інших видів діяльності 

-1,04 -15,04 -0,52 -14,00 14,52 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ж, Й, К 

Протягом 2017 – 2018 років грошові потоки були збалансованими, 

оскільки коефіцієнт збалансованості становив 1,1 – 1,37 пункти. Це означає, що 

надходження підприємства повністю забезпечували його витрачання. Проте, у 

2018 році цей коефіцієнт не досягав 1 на 0,18 пункти і становив 0,82. Таке 

значення цього показника свідчить про невеликий дефіцит вхідного грошового 

потоку, який в майбутньому може призвести до зниження платоспроможності. 

Грошові потоки від операційної діяльності були збалансованими протягом 

усього аналізованого періоду і мали тенденцію до перевищення надходжень над 

витрачанням. Незбалансованими були грошові потоки від інвестиційної та 

фінансової діяльності. При цьому, коефіцієнт збалансованості грошового 

потоку від фінансової діяльності виходив за межі допустимих значень у 2018 

році, а в інші періоди був незбалансованим. Коефіцієнт збалансованості 

вхідного і вихідного грошових потоків від інвестиційної діяльності протягом 

2017 – 2019 років не досягав нормативного значення у зв’язку з недостатньою 

кількістю надходжень. 
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Таблиця 2.11 

Динаміка показників ефективності використання ресурсів ПрАТ «Фарлеп- 

Інвест» за 2017–2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт оборотності капіталу 0,56 0,44 0,39 -0,1 0,0 

Тривалість обороту капіталу, днів 641,0 822,6 922,6 181,6 100,0 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, робот, 

послуги 

10,07 9,56 7,52 -0,5 -2,0 

Тривалість обороту дебіторської заборгованості 

за продукцію, товари, робот, послуги, днів 
35,75 37,65 47,90 1,9 10,2 

Коефіцієнт оборотності запасів 49,53 60,48 54,55 10,9 -5,9 

Тривалість обороту запасів, днів 7,27 5,95 6,60 -437,81 0,6 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги 
7,82 7,08 10,06 -0,7 3,0 

Тривалість обороту кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги, днів 
46,01 50,84 35,77 4,8 -15,1 

Тривалість обороту виданих авансів, днів 13,68 16,01 20,05 2,3 4,0 

Тривалість обороту отриманих авансів, днів 11,85 9,95 9,10 -1,9 -0,8 

Операційний цикл, днів 43,02 43,60 54,50 0,6 10,9 

Фінансовий цикл, днів -1,17 -1,17 29,68 0,0 30,9 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання -0,08 -0,05 -0,26 0,0 -0,2 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ж, Й, К 

Показники операційного і фінансового циклів на даному підприємстві 

несинхронні між собою. Зокрема, операційний цикл у 2018 році становить 46 

дні, а в 2019 – 55 днів. Тобто, трансформація запасів у гроші відбувається 

повільніше з кожним наступним роком, що є негативною тенденцією. Така 

тенденція викликана збільшенням обсягу дебіторської заборгованості, особливо 

в 2019 році – до 48 днів. 

Термін обороту кредиторської заборгованості в 2018 році скорочується з 

46 днів до 35 у 2019. Можна зробити висновок, що підприємство з кожним 

роком проводить все жорсткішу політику щодо власних зобов’язань, ніж до 

тих, які мають перед ним інші підприємства. Порівняння тривалості обороту 

виданих та отриманих авансів підтверджує таку політику ресурсів ПрАТ 
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«Фарлеп-Інвест». Такий стан справ на підприємстві сприятиме покращенню 

фінансової стійкості підприємства і незалежності від кредиторів. 

Закономірно, що такі негативні тенденції призводять до отримання збитку, 

і як результат – від’ємне значення показника стійкості економічного зростання. 

То ж підприємству потрібно обов’язково вжити заходів для подолання кризи. 

Таблиця 2.12 

Динаміка показників ефективності руху грошових коштів на ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест» за 2017 – 2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт достатності чистого 

грошового потоку 
16,48 107,19 19034,80 90,71 18927 

Коефіцієнт ліквідності грошового 

потоку 
1,01 1,37 0,82 0,36 -0,55 

Коефіцієнт ефективності грошових 

потоків 
0,01 0,37 -0,18 0,36 -0,55 

Коефіцієнт реінвестування чистого 

грошового потоку 
0,00 0,55 0,74 0,55 0,19 

Коефіцієнт якості грошового потоку 47,97 0,81 -0,94 -47,15 -1,75 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ж, Й, К 

Коефіцієнт достатності грошових коштів свідчить про надлишок грошових 

коштів, необхідних для здійснення фінансової діяльності. За умови, якщо цей 

показник становить 1, грошових коштів достатньо. На ПрАТ «Телесистеми 

України» він перевищує нормативне значення у понад 16 разів. Коефіцієнт 

ліквідності вищий за 1, проте, зменшується в динаміці. Він свідчить про те, що 

підприємств здатне швидко перетворити оборотні активи в грошові кошти для 

покриття поточних зобов’язань. Показник ефективності грошових потоків, який 

визначає результативність управлінських рішень щодо грошових потоків та їх 

вплив на стан фінансової рівноваги свідчить про неефективне управління 

грошовими потоками, оскільки, протягом аналізованого періоду він має або 

мінімальне додатне значення, або від’ємне. З цієї причини можна 

стверджувати, що управлінські рішення щодо грошових потоків є 

непродуманими. Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку, що 
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показує частку грошових інвестицій, спрямованих на заміну активів зростання 

виробництва, покращується в динаміці, що пов’язано зі збільшенням витрат на 

оновлення основних засобів та нематеріальних активів. Коефіцієнт якості 

грошового потоку, який відображає якість чистого грошового потоку за 

рахунок збільшення питомої ваги чистого прибутку, отриманого від реалізації 

продукції і зниження її собівартості мав стрімку динаміку до погіршення. Це 

пов’язано з тим, що валовий прибуток протягом 2017 – 2019 років скорочувався 

швидшими темпами, ніж значення чистого грошового потоку. 

Для порівняльного аналізу трьох телекомунікаційних підприємств України 

розглянемо рисунок 2.1. 

Рис. 2.1. Динаміка чистого руху грошових потоків ПрАТ «ВФ Україна», 

ПрАТ «Телесистеми України», ПрАТ «Фарлеп-Інвест» протягом 2017-2019 

років 

Джерело: складено автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й, К 

Очевидно, що всі три підприємства мають різну динаміку чистого руху 

грошових потоків. Найбільше позитивне значення чистого грошового потоку 

мало ПрАТ «ВФ Україна» у 2018 році. Проте це підприємство вже в 

наступному році мало і найбільше негативне значення чистого грошового 

потоку. Це сталося через те, що воно витратило багато коштів на виплату 

дивідендів учасникам та оновлення основних засобів. Найбільше позитивне або 

негативне значення чистого грошового потоку ПрАТ «ВФ Україна», порівняно 
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з іншими аналізованими об’єктами пов’язана з тим, що воно володіє 

найбільшою кількістю активів, розміщених на своєму балансі. 

ПрАТ «Телесистеми України» мають стабільний від’ємний чистий 

грошовий потік розміром 10 мільйонів гривень. Очевидно що діяльність цього 

підприємства є збитковою. Адже підприємство не може забезпечити ведення 

основної діяльності власними коштами. 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» має нестабільну динаміку чистого грошового 

потоку: у 2018 році вона зростає, порівняно з 2017, а в 2019 має від’ємне 

значення. Це сталося через зменшення надходжень від операційної діяльності 

підприємства, зокрема безпосередньо від продажу товарів та послуг, а також 

через скорочення цільового фінансування. Внаслідок цього підприємство 

змушене скорочувати витрати на придбання товарів робіт і послуг. 

Таким чином проаналізувавши динаміку чистого руху грошових коштів ми 

виявили, що всі підприємства знаходяться в різних станах. 

Оскільки динаміка чистого руху грошових коштів залежить від стану 

розрахунків за дебіторською та кредиторською заборгованістю та політикою 

підприємства щодо позичальників та кредиторів, проаналізуємо фінансовий 

цикл і визначимо, чи існує кореляція між значенням чистого грошового потоку 

та тривалістю фінансового циклу на підприємстві. 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка фінансового циклу у ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ 

«Телесистеми України», ПрАТ «Фарлеп-Інвест» протягом 2017-2019 років 

Джерело: складено автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й, К 
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Згідно даних рис. 2.2. та таблиці до нього найдовшим є фінансовий цикл 

ПрАТ «Телесистеми України». Він триває понад 120 днів тобто грошові кошти 

встигають пройти повний цикл лише двічі протягом календарного року. При 

цьому підприємство отримує негативний чистий грошовий потік в розмірі 10 

млн. грн. 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» має фінансовий цикл тривалістю від -1 до 30 

календарних днів. Це означає, що кошти обертаються приблизно один раз на 

місяць. Оскільки, фінансовий цикл – це період обороту активів, протягом якого 

готівкові кошти вилучаються з обороту, це означає що з моменту закупівлі 

матеріалів для виготовлення продукції до моменту погашення кредиторської 

заборгованості у цього підприємства в 2019 році минає 30 днів. 

У ПрАТ «ВФ Україна» постійно скорочується фінансовий цикл, 

перетворюючись із додатного у від’ємний. Це означає що підприємство 

активно користується коштами своїх постачальників. Отримавши оплату за 

товар або послуги ПрАТ «ВФ Україна» не погашає кредиторську 

заборгованість одразу, а притримує гроші для власних потреб. У 2019 році 

лише через 52 дні підприємство перераховувало кошти на рахунки кредиторів 

після отримання їх на власний рахунок. 

Таким чином ми виявили, що існує обернена залежність між значенням 

чистого грошового потоку та тривалістю фінансового циклу. Чим менше 

значення чистого грошового потоку, тим довший фінансовий цикл на 

підприємстві. І навпаки скорочення тривалості фінансового циклу пов’язане з 

отриманням позитивного чистого грошового потоку. 

 

2.2. Оцінка руху грошових коштів за непрямим методом 

 

Грошові потоки можна оцінювати не лише за прямим а й за непрямим 

методом. Через певну об’єктивну невідповідність між величиною грошових 

коштів та величиною отриманого прибутку, підприємство, яке за даними 

бухгалтерської звітності є прибутковим може зазнавати значних труднощів із 
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грошовими коштами. Щоб визначити причини такої невідповідності потрібно 

застосовувати непрямий метод аналізу грошових коштів. 

Напрями аналізу грошових потоків за непрямим методом: 

а) якісна оцінка чистого грошового потоку за звітний період; 

б) оцінка динаміки чистого грошового потоку за декілька періодів та 

виявлення тренди його зміни; 

в) дослідження взаємозв’язку чистого грошового потоку і фінансового 

результату діяльності підприємства 

Важливим моментом аналізу є виявлення причин розбіжності між 

величиною грошових коштів і сумою отриманого прибутку. 

Для дослідження взаємозв’язку чистого грошового потоку і 

нерозподіленого прибутку використовують балансову модель. 

(НА − А) + З + ГК + ДЗ = ВК + КБ + ПЗ (2.1) 

НА – необоротні активи (в частині основних засобів, нематеріальних 

активів – за первісною вартістю); АМ – сума зносу основних засобів і 

нематеріальних активів; ГК – гроші та їх еквіваленти; ДЗ – дебіторська 

заборгованість, поточні фінансові інвестиції та інші активи; ВК – власний 

капітал; КБ – довго- і короткострокові кредити банків; ПЗ – поточні 

зобов’язання та інші пасиви. 

Перетворення моделі: 

ГК = (ВК+КБ+ПЗ+АМ)-(НА+З+ДЗ) (2.2) 

∆ГК=ЧГП+∆КВ, (2.3) 

де ∆ГК – зміна (приріст) грошей та їх еквівалентів; ЧГП – чистий 

грошовий потік підприємства; ∆КВ – вплив зміни валютних курсів на залишок 

грошових коштів на рахунках підприємства. 

∆ГК=ЧГП+КВ=(∆ВК+∆КБ+∆ПЗ+∆АМ)-(∆НА+∆З+∆ДЗ) (2.4) 

∆ВК=НП+∆〖ВК〗і (2.5) 

∆ВК – зміна (приріст власного капіталу); НП – нерозподілений прибуток 

звітного періоду; ∆〖ВК〗і – зміна власного капіталу за рахунок інших 

факторів [51]. 



64 

В цілому, якісна оцінка чистого грошового потоку ПрАТ «ВФ Україна» за 

2017 – 2019 роки свідчить про високу якість грошових потоків, оскільки: 

 чистий грошовий потік від операційної діяльності > 0; 

 чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності <0; 

 чистий грошовий потік від фінансової діяльності <0; 

 сукупний чистий грошовий потік підприємства <0 (табл. 2.1). 

Три перші позиції відповідають високій оцінці якісного стану чистого 

грошового потоку за аналізований період, проте, сукупний чистий грошовий 

потік підприємства, який набуває то додатного, то від’ємного значення, 

свідчить про надмірне витрачання грошових коштів. 

Щоб виявити вплив зміни окремих факторів на відхилення чистого 

грошового потоку від нерозподіленого прибутку ПрАТ «ВФ Україна» потрібно 

проаналізувати таблицю 2.13. 

Таблиця 2.13 

Вплив зміни окремих факторів на відхилення чистого грошового потоку 

від нерозподіленого прибутку ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 – 2019 роки 

Показники балансової моделі 2017 2018 2019 
Абсолютний приріст 

2018/2017 2019/2018 

Чистий грошовий потік 1976950 -1159132 

Нерозподілений прибуток звітного 

періоду 
12030458 11990817 14090734 -39641 2099917 

Відхилення ЧГП від НП 2016591 -3259049 

Власний капітал без 

нерозподіленого прибутку звітного 

періоду 

10857 9771 9771 -1086 0 

Довго- і короткострокові кредити 

банків 
0 0 0 0 0 

Поточні та інші зобов’язання 6325771 12726703 9961391 6400932 -2765312 

Сума зносу основних засобів і 

нематеріальних активів 
19778569 20659056 15956147 880487 -4702909 

Загальна сума додатних факторів 7280333 -7468221 

Необоротні активи 33853087 41224945 37393594 7371858 -3831351 

Запаси 24506 53302 32007 28796 -21295 

Дебіторська заборгованість, поточні 

фінансові інвестиції та інші активи 
2572032 1537872 1306515 -1034160 -231357 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
62199 -54815 -125169 -54815 -125169 

Загальна сума від’ємних факторів 6311679 -4209172 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В 
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У 2018 році ПрАТ «ВФ Україна» отримало позитивний чистий грошовий 

потік який становив 1 976 млн грн. При тому що нерозподілений збиток 

звітного періоду був рівний 39 млн. грн. Таким чином відхилення чистого 

грошового потоку від нерозподіленого прибутку було менше на 2016 млн. грн. 

У 2019 році це відхилення становило -3259 млн. грн., через те що чистий 

грошовий потік був від’ємним а нерозподілений прибуток звітного періоду 

додатнім. 

Причинами відхилення чистого грошового потоку від нерозподіленого 

прибутку у 2018 – 2019 роках був вплив додатних та від’ємних факторів. 

Зокрема за рахунок додатних факторів у 2018 році відбувся приплив грошових 

коштів, а в 2019 році – відтік, який спричинило зменшення власного капіталу за 

рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів, що відбулося після 

виплати дивідендів. Разом із тим у 2018 році відбулося зростання поточних та 

інших зобов’язань, а також суми зносу основних засобів та нематеріальних 

активів, що зумовило притік грошових коштів на підприємство. У 2019 році 

ситуація була аналогічно протилежною: поточні та інші зобов’язання 

зменшилися, суми зносу основних засобів та нематеріальних активів теж мали 

від’ємний приріст. Загалом внаслідок дії додатних факторів різниця між чистим 

грошовим потоком та нерозподіленим прибутком у 2018 році становила 7 280 

млн. грн., а в 2019 - -7 468 млн. грн., та означала у 2018 році притік, а в 2019 – 

відплив грошових коштів. 

Така ж сама тенденція зберіглася і за рахунок дії від’ємних факторів, 

зокрема у 2018 році зменшення грошових коштів відбулось внаслідок 

збільшення необоротних активів, запасів та інших оборотних активів. А на 

збільшення позитивно вплинуло скорочення дебіторської заборгованості та 

зміна валютних курсів. У 2019 році збільшення відбулося завдяки скороченню 

необоротних активів, запасів, дебіторської заборгованості та зміна валютних 

курсів. В цілому від’ємні фактори зумовили притік грошових коштів у 2018 

році в сумі 6 311 млн. грн., а в 2019 – відтік у розмірі 4 206 млн. грн. 
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Таким чином непрямий аналіз руху грошових коштів свідчить про те, що 

ПрАТ «ВФ Україна» активно виплачує поточні та інші зобов’язання, а також 

оновлює основні засоби та нематеріальні активи, скорочуючи при цьому 

дебіторську заборгованість. 

Якісна оцінка чистого грошового потоку ПрАТ «Телесистеми України» за 

2017 – 2019 роки показала, що підприємство знаходиться в кризовому стані, бо: 

 чистий грошовий потік від операційної діяльності < 0; 

 чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності >0; 

 чистий грошовий потік від фінансової діяльності =0; 

 сукупний чистий грошовий потік підприємства <0. 

Так як ми оцінювали вплив зміни окремих факторів на відхилення чистого 

грошового потоку від нерозподіленого прибутку ПрАТ «ВФ Україна» оцінимо і 

ПрАТ «Телесистеми України» в таблиці 2.14. 

У 2018 році ПрАТ «Телесистеми України» отримав негативний чистий 

грошовий потік який становив 10805 тис. грн., при тому, що нерозподілений 

збиток звітного періоду був рівний 37843 тис. грн. Таким чином відхилення 

чистого грошового потоку від нерозподіленого прибутку становило 27038 тис. 

грн. У 2019 році це відхилення становило 13256 тис. грн., через те, що чистий 

грошовий потік був від’ємним, і підприємство мало нерозподілений збиток 

звітного періоду. 

Причинами відхилення чистого грошового потоку від нерозподіленого 

прибутку у 2018 – 2019 роках був вплив як додатних, так і від’ємних факторів. 

Зокрема за рахунок додатних факторів у 2018 – 2019 роках відбувся відтік 

грошових коштів, викликаний скороченням поточних та інших зобов’язань, та 

зростанням у 2018 та скороченням суми зносу основних засобів та 

нематеріальних активів у 2019 році. Це зумовило відтік грошових коштів з 

підприємства. Загалом внаслідок дії додатних факторів різниця між чистим 

грошовим потоком та нерозподіленим прибутком у 2018 році становила – 380 

тис. грн., а в 2019 - -41 094 тис. грн. і означала відплив грошових коштів з 

підприємства. 
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Таблиця 2.14 

Вплив зміни окремих факторів на відхилення чистого грошового потоку 

від нерозподіленого прибутку ПрАТ «Телесистеми України» 

за 2017 – 2019 роки 

Показники балансової моделі 2017 2018 2019 
Абсолютний приріст 

2018/2017 2019/2018 

Чистий грошовий потік -10805 -9745 

Нерозподілений прибуток 

звітного періоду 
-1103858 -1141701 -1164702 -37843 -23001 

Відхилення ЧГП від НП 27038 13256 

Власний капітал без 

нерозподіленого прибутку 

звітного періоду 

1971073 1971073 1971073 0 0 

Довго- і короткострокові 

кредити банків 
0 0 0 0 0 

Поточні та інші зобов’язання 59936 57182 48366 -2754 -8816 

Сума зносу основних засобів і 

нематеріальних активів 
563360 565734 533456 2374 -32278 

Загальна сума додатних факторів -380 -41094 

Необоротні активи 937400 909167 854622 -28233 -54545 

Запаси 6616 6242 6078 -374 -164 

Дебіторська заборгованість, 

поточні фінансові інвестиції та 

інші активи 

110984 109837 109032 -1147 -805 

Вплив зміни валютних курсів 

на залишок коштів 
0 0 0 2336 1164 

Загальна сума від’ємних факторів -27418 -54350 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ґ, Д, Е 

Щодо дії від’ємних факторів то вони позитивно впливали на зростання 

додатного значення чистого грошового потоку. Зокрема необоротні активи, 

запаси, інші оборотні активи та дебіторська заборгованість скоротилися, що 

вплинуло на збільшення значення чистого грошового потоку, в той момент, 

коли зміна валютних курсів вплинула на його зменшення у 2018 – 2019 роках. 

В цілому від’ємні фактори зумовили притік грошових коштів у 2018 році в сумі 

27 418 тис. грн., а в 2019 – 54350 тис. грн. 

Таким чином непрямий аналіз руху грошових коштів свідчить про те, що 

ПрАТ «Телесистеми України» активно виплачує поточні та інші зобов’язання, а 

також оновлює або продає основні засоби та нематеріальні активи, скорочуючи 

при цьому дебіторську заборгованість. 
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Якісна оцінка чистого грошового потоку ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за 2017 – 

2019 роки свідчить про високу якість грошових потоків, оскільки: 

 чистий грошовий потік від операційної діяльності > 0; 

 чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності <0; 

 чистий грошовий потік від фінансової діяльності <0; 

 сукупний чистий грошовий потік підприємства >0. 

Таблиця 2.15 

Вплив зміни окремих факторів на відхилення чистого грошового потоку 

від нерозподіленого прибутку ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

за 2017 – 2019 роки 

Показники балансової моделі 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/201

7 

2019/20

18 

Чистий грошовий потік 267371 -175570 

Нерозподілений прибуток звітного 

періоду 
-802371 -864161 -849010 -61790 15151 

Відхилення ЧГП від НП 329161 -190721 

Власний капітал без 

нерозподіленого прибутку звітного 

періоду 

1172557 1126855 1032247 -45702 -94608 

Довго- і короткострокові кредити 

банків 
34150 0 0 -34150 0 

Поточні та інші зобов’язання 773389 1288938 1079109 515549 -209829 

Сума зносу основних засобів і 

нематеріальних активів 
270013 343504 422472 73491 78968 

Загальна сума додатних факторів 509188 -225469 

Необоротні активи 1261134 1325148 1382765 64014 57617 

Запаси 5509 7041 7051 1532 10 

Дебіторська заборгованість, поточні 

фінансові інвестиції та інші активи 
166681 281162 188787 114481 -92375 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
0 0 0 0 0 

Загальна сума від’ємних факторів 180027 -34748 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ж, Й, К 

Всі позиції відповідають високій оцінці якісного стану чистого грошового 

потоку за 2017 – 2019 роки. Проте, в 2019 році сукупний чистий грошовий 

потік підприємства набуває значення менше нуля. Постійно додатний сукупний 

чистий грошовий потік підприємства від операційної діяльності свідчить про 

те, що ПрАТ «Фарлеп-Інвест» здатне забезпечити фінансову та інвестиційну 
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діяльність коштами, отриманими від операційної діяльності. Завдяки цьому ми 

можемо позитивно оцінити діяльність підприємства. 

У 2018 році ПрАТ «Фарлеп-Інвест» отримав позитивний чистий грошовий 

потік, який становив 267 тис грн., при нерозподіленому збитку звітного періоду 

61 790 тис. грн. Таким чином, відхилення чистого грошового потоку від 

нерозподіленого прибутку становило 329 161 тис . грн. У 2019 році це 

відхилення становило – 190 721 тис. грн., через те що чистий грошовий потік 

був від’ємним а нерозподілений прибуток звітного періоду додатнім. 

Причинами відхилення чистого грошового потоку від нерозподіленого 

прибутку в 2018 – 2019 роках був вплив додатних та від’ємних факторів. 

Зокрема за рахунок додатних факторів у 2018 році відбувся приплив грошових 

коштів, а в 2019 році – відтік. Це було спричинено зменшенням власного 

капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів, що 

відбулося після виплати дивідендів. Разом із тим у 2018 році відбулося 

зростання поточних та інших зобов’язань, а також суми зносу основних засобів 

та нематеріальних активів, що зумовило притік грошових коштів на 

підприємство. Несуттєво зменшилися лише довго- і короткострокові кредити 

банків. У 2019 році ситуація була інакшою: поточні та інші зобов’язання 

зменшилися, а суми зносу основних засобів та нематеріальних активів зросли. 

Загалом внаслідок дії додатних факторів різниця між чистим грошовим 

потоком та нерозподіленим прибутком у 2018 році становила 509188 тис. грн., а 

в 2019 - - 225469 тис. грн., та означала у 2018 році притік, а в 2019 – відтік 

грошових коштів. 

Аналогічна тенденція зберіглася і за рахунок дії від’ємних факторів, 

зокрема у 2018 році зменшення грошових коштів відбулось внаслідок 

збільшення необоротних активів, запасів, дебіторської заборгованості та інших 

оборотних активів. Зміна валютних курсів ніяким чином не вливала на 

значення грошового потоку. У 2019 році збільшення чистого грошового потоку 

відбулося завдяки скороченню дебіторської заборгованості та інших оборотних 

активів, всі інші фактори впливали на його зменшення. В цілому від’ємні 
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фактори зумовили притік грошових коштів у 2018 році в сумі 180 027 тис. грн., 

а в 2019 – відтік у розмірі 34 748 тис. грн. 

Таким чином непрямий аналіз руху грошових коштів свідчить про те, що 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» активно виплачує поточні та інші зобов’язання, а також 

оновлює основні засоби та нематеріальні активи, при цьому списуючи старі та 

скорочуючи дебіторську заборгованість. 

Аналізуючи відхилення чистого грошового потоку від нерозподіленого 

прибутку звітного періоду ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Телесистеми України», 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» протягом 2017 – 2019 років можна зробити наступний 

висновок: на кожному з аналізованих підприємств отримання нерозподіленого 

збитку звітного періоду впливає на зростання значення чистого грошового 

потоку, а прибутку – на зменшення. Найбільший негативний вплив на 

відхилення чистого грошового потоку від нерозподіленого прибутку звітного 

періоду мала зменшення сума зносу основних засобів і нематеріальних активів, 

а позитивний – скорочення дебіторської заборгованості, поточних фінансових 

інвестицій та інших активів. Лише ПрАТ «Фарлеп-Інвест» мало позитивний 

приріст суми зносу основних засобів і нематеріальних активів, що позитивно 

вплинуло на зростання чистого грошового потоку. 

 

2.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками 

підприємств 

 

Метою оптимізації грошових потоків є забезпечення фінансової 

стабільності підприємства без допущення надлишкової ліквідності. Основна 

задача тут полягає в ефективному розподілі платіжних засобів. 

Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку. 

Рентабельність (від нім. rentabel - дохідний, прибутковий) – це відносна 

характеристика фінансового результату діяльності підприємства, що 

комплексно відображає ефективність використання ним матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. Спочатку проаналізуємо рентабельність ПрАТ 
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«ВФ Україна» за 2017 – 2019 роки, після того визначимо його ліквідність та 

платоспроможність і в кінці аналізу визначимо динаміку показників 

ефективності використання грошових коштів. Здійснимо таку оцінку 

ефективності управління грошовими потоками по кожному підприємству. 

Таблиця 2.16 

Динаміка показників рентабельності ПрАТ «ВФ Україна» 

за 2017 – 2019 роки 

Показники  2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Валова рентабельність продукції, % 45,30 45,31 50,39 0,01 5,08 

Операційна рентабельність (збитковість) 

продукції, % 
22,61 23,02 20,96 0,42 -2,06 

Чиста рентабельність (збитковість) 

продажів, % 
18,79 15,02 13,97 -3,77 -1,05 

Рентабельність продукції за собівартістю її 

реалізації, % 
83,85 82,86 101,59 -0,98 18,73 

Операційна рентабельність (збитковість) 

активів, % 
16,18 13,84 12,92 -2,34 -0,92 

Чиста рентабельність (збитковість) 

активів, % 
13,45 9,03 8,61 -4,42 -0,42 

Рентабельність (збитковість) основних 

засобів, % 
31,29 23,11 18,27 -8,18 -4,85 

Рентабельність (збитковість) оборотних 

активів, % 
65,24 51,11 61,89 -14,12 10,78 

Чиста рентабельність власного капіталу, % 20,83 16,48 16,09 -4,36 -0,39 

Чиста рентабельність довгострокових 

інвестицій, % 
20,64 14,47 11,84 -6,16 -2,63 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В 

Як свідчать наведені дані, у 2019 році у розрахунку на 1 грн чистого 

доходу припадало 50 коп. валового прибутку, 20 коп. операційного прибутку та 

майже 13 коп. чистого прибутку. Ці показники мали різну динаміку, зокрема 

валова рентабельність продукції зросла на 5%, операційна рентабельність 

продукції  зменшилася на 2 %, а чиста рентабельність продажів – на 1 %. Також 

у розрахунку на 1 грн собівартості реалізованої продукції у 2019 році 

припадало 1,01 грн. валового прибутку. Рентабельність використання активів 

власного капіталу, основних засобів, довгострокових інвестицій дещо 

зменшилося в динаміці – на 0,5 %, 0,39 %, 5 % та 3 % відповідно. У 2019 р. 1 
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грн. активів підприємства приносила 13 коп. операційного прибутку та 8 коп. 

чистого. В цілому динаміку показників рентабельності ПрАТ «ВФ Україна» за 

2017 – 2019 роки можна охарактеризувати як негативну, оскільки більшість 

показників знижувалися. Натомість валова рентабельність продукції та 

рентабельність оборотних активів постійно зростали, що дає шанси 

підприємству покращити результати своєї діяльності. Постійне зниження 

ресурсовіддачі підприємства тягне за собою негативні наслідки. Для того щоб 

їх уникнути потрібно проаналізувати показники що впливають на 

рентабельність та вжити відповідних заходів. 

Таблиця 2.17 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПрАТ «ВФ 

Україна» за 2017 – 2019 роки 

Показники 
Нормативне 

значення 
2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,2 – 0,35 0,10 0,46 0,27 0,35 -0,18 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7 – 0,8 0,49 0,56 0,38 0,07 -0,17 

Коефіцієнт загальної ліквідності 1 – 2  0,52 0,59 0,42 0,07 -0,17 

Коефіцієнт ліквідності при 

мобілізації коштів 
0,5 – 0,7 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

Джерело: розраховано автором на основі додатків А, Б, В 

Як видно з наведених даних, впродовж досліджуваного періоду всі 

коефіцієнти ліквідності не досягали нормативних значень, за винятком 

коефіцієнта абсолютної ліквідності у 2019 році. При цьому протягом 2018 року 

деякі показники несуттєво покращилися, а в 2019 році погіршилися. 

Найсуттєвіше погіршився коефіцієнт абсолютної ліквідності – на 0,18 пункти, 

досягнувши у 2019 р. 0,27 пункти, при нормативному значенні від 0,2 до 0,35. 

Також знизилися коефіцієнти швидкої та абсолютної ліквідності на 0,17 

пункти. Вони становили 0,38 та 0,42 при нормативному значенні 0,7-0,8 та 1 – 

2. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів теж мав динаміку до зниження, 

проте, зменшилися не так суттєво, як вищеназвані, оскільки він є практично 

нульовим протягом усього періоду. Це означає, що підприємство неспроможне 
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у випадку необхідності розпродажу погасити короткострокові борги запасами 

підприємства. 

За показниками ліквідності стан підприємства протягом 2017 – 2018 роки. 

є нестійким при наявній динаміці до погіршення показників. Це означає, що 

якщо ПрАТ «ВФ Україна» рухатиметься в такому напрямку, воно може 

опинитися у стані банкрутства, адже не матиме коштів, щоб розрахуватися зі 

своїми кредиторами. Запасів підприємства недостатньо для погашення 

короткострокових боргів. 

Таблиця 2.18 

Динаміка показників рентабельності ПрАТ «Телесистеми України»  

за 2017 – 2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Валова рентабельність продукції, % -55,50 -34,31 -22,23 21,18 12,08 

Операційна рентабельність (збитковість) 

продукції, % 
-94,97 -67,78 -51,38 27,19 16,40 

Чиста рентабельність (збитковість) продажів, % -92,28 -66,11 -42,10 26,17 24,01 

Рентабельність продукції за собівартістю її 

реалізації, % 
-35,69 -25,55 -18,19 10,14 7,36 

Операційна рентабельність (збитковість) 

активів, % 
-6,00 -4,28 -3,22 1,72 1,05 

Чиста рентабельність (збитковість) активів, % -5,83 -4,17 -2,64 1,66 1,53 

Рентабельність (збитковість) основних засобів, 

% 
-21,25 -17,73 -12,26 3,52 5,47 

Рентабельність (збитковість) оборотних активів, 

% 
-9,98 -6,90 -4,27 3,07 2,63 

Чиста рентабельність власного капіталу, % -6,23 -4,46 -2,81 1,77 1,65 

Чиста рентабельність довгострокових 

інвестицій, % 
-6,19 -4,43 -2,80 1,76 1,63 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ґ, Д, Е 

Як свідчать наведені дані, у 2019 році у розрахунку на 1 грн чистого 

доходу припадало 22 коп. валового збитку, 51 коп. операційного збитку та 42 

коп. чистого збитку. Всі ці показники мали різну динаміку, зокрема валова 

рентабельність продукції зросла на 21 % у 2018 та на 12 % у 2019 році, 

операційна рентабельність продукції збільшилася на 27 та 16 % відповідно, а 
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чиста рентабельність продажів – на 26 та 24 %. У розрахунку на 1 грн 

собівартості реалізованої продукції у 2019 році припадало 18 коп. валового 

збитку. Рентабельність використання активів, власного капіталу, основних 

засобів, довгострокових інвестицій дещо збільшилася в динаміці – на 2 %, 2 %, 

5 %, та 2 % відповідно. У 2019 р. 1 грн. активів підприємства приносила 3 коп. 

операційного збитку та 2 коп. чистого збитку. В цілому динаміку показників 

рентабельності ПрАТ «Телесистеми України» за 2017 – 2019 роки можна 

охарактеризувати як негативну, оскільки більшість показників зменшуються. 

Проте, валова рентабельність продукції та рентабельність оборотних активів 

постійно зростає, що дає шанси підприємству покращити результати своєї 

діяльності. Через збитковість своєї діяльності підприємство має від’ємні 

показники рентабельності, тобто вкладені активи приносять лише збитки. 

Проте, збитковість ПрАТ «Телесистеми України» щороку зменшується, що дає 

можливість спрогнозувати отримання прибутку у наступні періоди. 

Таблиця 2.19 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПрАТ 

«Телесистеми України» за 2017 – 2019 роки 

Показники 

Норматив

не 

значення 

2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 8,02 8,28 9,08 0,26 0,81 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 9,96 10,31 11,32 0,35 1,02 

Коефіцієнт загальної ліквідності 1--2 10,18 10,53 11,58 0,35 1,05 

Коефіцієнт ліквідності при 

мобілізації коштів 
0,5-0,7 0,45 1,03 0,69 0,58 -0,34 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ґ, Д, Е 

Як видно з наведених даних, впродовж досліджуваного періоду всі 

коефіцієнти ліквідності перевищували нормативні значення, за винятком 

коефіцієнта ліквідності при мобілізації коштів у 2017 і 2019 роках. При цьому, 

протягом аналізованого періоду всі показники зростали у динаміці. 

Найсуттєвіше зріс коефіцієнт загальної ліквідності – на 0,18 пункти, 

досягнувши у 2019 р. 10,23 пункти, при нормативному значенні показника від 1 

до 2. Найбільше відхилення від нормативного значення мав коефіцієнт 
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абсолютної ліквідності у 2019 році. Перевищення було на 2594 % Коефіцієнт 

ліквідності при мобілізації коштів теж мав нестабільну динаміку, і його 

коливання були суттєвими. Перебування коефіцієнта ліквідності при мобілізації 

коштів у межах норми означає, що підприємство за необхідності здатне 

погасити свої короткострокові борги завдяки розпродажу запасів. 

За показниками ліквідності стан підприємства протягом 2017 – 2018 років 

є задовільним, при наявній динаміці до погіршення показників. ПрАТ 

«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ має багато коштів на власних розрахункових 

рахунках, які не використовують, і які могли б приносити додаткові доходи 

підприємству, якби їх покласти на депозит або пустити в оборот. Тому 

незважаючи на те, що ліквідність та платоспроможність підприємства 

знаходяться на високому рівні, тобто воно в будь-який момент може 

розрахуватися зі своїми незначними короткостроковими кредитами та боргами, 

політику його поводження щодо оборотних активів можна охарактеризувати як 

не продуману та не ефективну. 

Таблиця 2.20 

Динаміка показників рентабельності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

за 2017 – 2019 роки 

Показники 2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Валова рентабельність продукції, % 35,74 36,45 30,00 0,72 -6,46 

Операційна рентабельність (збитковість) продукції, 

% 
0,90 9,93 -1,82 9,03 -11,75 

Чиста рентабельність (збитковість) продажів, % -5,33 -2,83 -10,46 2,51 -7,63 

Рентабельність продукції за собівартістю її 

реалізації, % 
55,61 57,36 42,85 1,75 -14,51 

Операційна рентабельність (збитковість) активів, % 0,58 4,34 -0,71 3,76 -5,06 

Чиста рентабельність (збитковість) активів, % -3,47 -1,24 -4,08 2,23 -2,84 

Рентабельність (збитковість) основних засобів, % -5,62 -2,02 -7,02 3,60 -5,00 

Рентабельність (збитковість) оборотних активів, % -16,75 -4,47 -13,65 12,28 -9,17 

Чиста рентабельність власного капіталу, % -7,51 -5,33 -25,75 2,18 -20,42 

Чиста рентабельність довгострокових інвестицій, % -5,61 -1,83 -5,32 3,77 -3,48 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ж, Й, К 
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Як свідчать наведені дані, у 2019 році у розрахунку на 1 грн чистого 

доходу припадало 30 коп. валового прибутку, 1 коп. операційного збитку та 10 

коп. чистого збитку. Всі ці показники мали різну динаміку  в різні роки, 

зокрема, валова рентабельність продукції зросла на 1 % у 2018 та зменшилася 

на 6 % у 2019 році, операційна рентабельність продукції збільшилася на 9 та 

скоротилася на 12 % відповідно, а чиста рентабельність продажів збільшилася 

на 2 та зменшилася на 7 %. У розрахунку на 1 грн собівартості реалізованої 

продукції у 2019 році припадало 53 коп. валового збитку. Операційна 

рентабельність використання активів, основних засобів, та оборотних активів у 

2019 році знизилася в динаміці – на 5 %, 5 % та 9 % відповідно. На одну гривню 

власного капіталу у 2019 році припадало 20 коп. збитків, тоді як на 1 гривню 

довгострокових інвестицій 3 коп. 

В цілому динаміку показників рентабельності ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за 

2017 – 2019 роки можна охарактеризувати як негативну, оскільки більшість 

показників погіршували свої значення. Оскільки до 2019 року ПрАТ «Фарлеп-

Інвест» отримувало прибутки, то валова рентабельність та чиста рентабельність 

мали додатні значення причому зростали в динаміці. Через наявність збитків у 

2019 році всі показники рентабельності стали від’ємними. 

Таблиця 2.21 

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПрАТ «Фарлеп-

Інвест» за 2017 – 2019 роки 

Показники 
Нормативн

е значення 
2017 2018 2019 

Абсолютний 

приріст 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,03 0,93 0,54 0,90 -0,39 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 0,40 1,21 1,32 0,81 0,11 

Коефіцієнт загальної ліквідності 1--2 0,43 1,24 1,55 0,81 0,31 

Коефіцієнт ліквідності при мобілізації 

коштів 
0,5-0,7 0,06 0,12 0,16 0,06 0,05 

Джерело: розраховано автором на основі додатків Ж, Й, К 

Як видно з наведених даних, впродовж досліджуваного періоду всі 

коефіцієнти ліквідності перебували в нестабільному, проте задовільному стані, 

за винятком коефіцієнта ліквідності при мобілізації коштів. При цьому 
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протягом аналізованого періоду деякі показники покращилися. Найсуттєвіше 

зріс коефіцієнт абсолютної ліквідності – на 0,31 пункти, досягнувши у 2019 р. 

показника 1,55 пункти, при нормативному значенні показника від 1 до 2. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності зріс на 0,11 пункти, тоді як абсолютної – 

зменшився на 0,39. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів теж мав 

динаміку до зростання, проте, нижчими темпами, ніж вищеназвані. Оскільки 

цей коефіцієнт – єдиний, який протягом усього аналізованого періоду не 

досягав нормативного значення, це означає, що підприємство неспроможне у 

випадку необхідності розпродажу погасити короткострокові борги запасами 

підприємства. 

За показниками ліквідності стан підприємства протягом 2017 – 2018 роки. 

є задовільним, за наявної позитивної динаміці до покращення показників. Це 

означає, що якщо «ПрАТ «Фарлеп-Інвест»» рухатиметься в такому напрямку, 

то матиме достатню кількість коштів, щоб розрахуватися зі своїми кредиторами 

та одночасно не завелику, яка без залучення лежатиме на рахунках, не 

приносячи додаткового доходу, або спричинятиме додаткові витрати. Запасів 

підприємства недостатньо для погашення короткострокових боргів, проте для 

цього у нього достатньо інших оборотних активів. 

Отже, порівнюючи ефективність управління грошовими потоками ПрАТ 

«ВФ Україна», ПрАТ «Телесистеми України», ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (Рис. 2.3) 

можна стверджувати що ПрАТ «ВФ Україна» має найкращі показники валової 

рентабельності. В розрахунку на одну гривню чистого доходу у 2019 році на 

цьому підприємстві припадало 50 коп. валового прибутку. ПрАТ «Телесистеми 

України» через збитковість на 1 грн чистого доходу отримували 22 коп. збитку. 

1 грн. чистого доходу ПрАТ «Фарлеп-Інвест» приносила 30 коп. валового 

прибутку. Таким чином валова рентабельність продукції свідчить про 

ефективне управління грошовими потоками ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест», а неефективне – ПрАТ «Телесистеми України». 
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ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 45,30 45,31 50,39

ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» 
-55,50 -34,31 -22,23

ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 35,74 36,45 30,00

Рис. 2.3. Динаміка валової рентабельності продукції у ПрАТ «ВФ 

Україна», ПрАТ «Телесистеми України», ПрАТ «Фарлеп-Інвест» протягом 

2017-2019 років 

Джерело: складено автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й, К 

Показники валової рентабельності продукції лише підтверджують 

ефективність використання грошових коштів на підприємстві, адже 

перевищення їх витрачання над надходженнями призводить до отримання 

збитків внаслідок провадження господарської діяльності. 

Оцінка коефіцієнта загальної ліквідності, який визначає перспективи 

платоспроможності підприємства через проміжок часу рівний тривалості 

обороту всіх його оборотних активів, теж є однією з характеристик 

ефективного використання грошових коштів. Порівняння коефіцієнта загальної 

ліквідності ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Телесистеми України» та ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест» свідчить про те, що ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Фарлеп-

Інвест» тримають цей показник в межах норми, натомість ПрАТ «Телесистеми 

України» у 8 разів перевищили норму, яка повинна знаходитися в межах 1 – 2 

пункти. 
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Рис. 2.4. Динаміка коефіцієнта загальної ліквідності ПрАТ «ВФ Україна», 

ПрАТ «Телесистеми України», ПрАТ «Фарлеп-Інвест» протягом 2017-2019 

років 

Джерело: складено автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й, К 

Такі дані свідчать про те, що перевищення коефіцієнта загальної 

ліквідності пов’язане зі зменшенням оборотності грошових коштів. Таким 

чином можна зробити висновок, що ПрАТ «Телесистеми України» неефективно 

використовують грошові кошти, надлишок яких наявний. При цьому, 

незважаючи на велику кількість готівкових грошових коштів, підприємство 

невчасно розраховується зі своїми кредиторами, внаслідок чого має фінансовий 

цикл тривалістю у дві третини календарного року.  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПРАТ «ВФ УКРАЇНА», ПРАТ 

«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 

 

3.1. Формування механізму управління грошовими потоками 

телекомунікаційних підприємств  

 

Управління грошовими потоками – це динамічний багатоплановий процес, 

що передбачає сотні можливих варіантів фінансово-господарських рішень, які 

коректуються відповідно до умов, що диктує підприємству ринкове 

середовище. Рішення та заходи із управління грошовими потоками, що 

розроблені та є ефективними для одного підприємства, можуть бути абсолютно 

недоцільними щодо їх реалізації – для іншого. І це нормально. Адже саме 

багатоваріантність рішень та підходів, їх унікальність у кожній конкретній 

ситуації і повинні бути основою будь-якого управлінського процесу. Однак 

повинен бути сформований своєрідний «кістяк» управління, який визначає 

основні його аспекти. Ним виступає організаційно-економічний механізм 

управління грошовими потоками підприємства [52]. 

Систему управління грошовими потоками розглядають як певну 

сукупність елементів, склад яких залежить від точки зору науковця. 

Застосування системного підходу до управління грошовими потоками 

підприємства необхідне, адже елементи системи не можна розглядати окремо 

один від одного. Серед основних принципів системного підходу слід виділити 

наступні: 

– цільовий аспект, що потребує визначення мети та завдань управління 

грошовими потоками та їх формалізацію у вигляді кількісних та якісних 

критеріїв; 
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– обов’язковість формування на основі цільового аспекту змісту 

стратегічних та тактичних управлінських рішень на основі змін внутрішніх та 

зовнішніх факторів, що чинять вплив на грошові потоки як об’єкт управління; 

– факторна залежність: грошові потоки як об’єкт управління, не 

відокремлений від загальної системи, яка перебуває в постійному розвитку та 

взаємодії; 

– необхідність чіткої формалізації елементного складу системи управління 

грошовими потоками, оскільки кожна система управління є сукупністю 

взаємопов’язаних елементів, та визначення способу, за допомогою якого 

елементи пов’язані між собою [53]. 

У структурі механізму управління грошовими потоками ми виділяємо 

п’ять базових елементів: методи, важелі, організаційно-правове, інформаційне 

та програмно-технічне забезпечення (дод. Л). 

Методи. Ефективність організаційно-економічного механізму насамперед 

залежить від обраного методичного інструментарію. В процесі управління 

грошовими потоками підприємства використовується велика кількість методів, 

які ми згрупували за об’єктом та функціями управління. 

Важелі. Кожному економічному методу відповідають певні економічні 

важелі, які ми поділили на ринкові (ціна, процентна ставка, валютний курс) та 

адміністративні (ставки податків, норматив залишку грошових коштів, штрафні 

санкції тощо). 

Організаційно-правовове забезпечення – це взаємопов’язана сукупність 

обов’язків та повноважень внутрішніх структурних служб і підрозділів 

підприємства, які розробляють та ухвалюють рішення з управління грошовими 

потоками і несуть відповідальність за результати цих рішень. 

Для організації управління грошовими потоками на підприємстві 

необхідно сформувати відділ або спеціальну групу в фінансовому відділі 

підприємства, в обов’язки якої б входило виконання фінансово-аналітичної 

роботи з управління грошовими потоками. 
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Для документального затвердження організаційних аспектів на ПрАТ «ВФ 

Україна», ПрАТ «Телесистеми України» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» доцільно 

формувати відповідні регуляторні документи, зокрема Положення про політику 

управління грошовими потоками та Положення про бюджетування. 

Система правового регулювання грошових потоків включає 

регламентування форм розрахунків за господарськими операціями, порядок 

здійснення готівкових та безготівкових платежів, податкове регулювання, 

регулювання методів та норм амортизації основних засобів та нематеріальних 

активів, ліцензування, державне регулювання галузі тощо. Нормативно-правова 

база, що регламентує перелічені аспекти складається із Законів Верховної Ради, 

Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів, наказів, листів міністерств і 

відомств, методичних вказівок, інструкцій, нормативів, норм. 

Визначення інформаційного забезпечення управління грошовими 

потоками підприємств. Ефективність будь-якої управлінської системи значною 

мірою залежить від її інформаційного забезпечення. Як зазначає В. Ковальов, 

інформація – це відомості, які зменшують невизначеність у тій чи іншій галузі, 

до якої вони належать [55, с.47]. 

Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками підприємства 

характеризує сукупність інформаційних ресурсів, що відображають внутрішнє 

та зовнішнє середовище підприємства і є необхідною умовою для прийняття 

ефективних фінансово-господарських рішень на кожному етапі управління 

грошовими потоками підприємства . 

Створення інформаційної бази на підприємстві полягає, передусім, у 

формуванні обґрунтованого переліку показників, орієнтованих на прийняття як 

оперативно-тактичних, так і стратегічних управлінських рішень. Увесь обсяг 

інформації, необхідний для прийняття рішень у сфері управління грошовими 

потоками підприємства пропонуємо розділити на декілька груп [56]. 

1. Формування даних про зовнішнє середовище підприємства. 

1.1. Показники загальнодержавного розвитку. Для прийняття ефективних 

управлінських рішень необхідно дослідити показники макроекономічного 
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Система інформаційного забезпечення управління 
грошовими потоками підприємств

Формування даних 
про зовнішнє 
середовище

Показники 
загальнодержавного 

розвитку

Показники 
галузевого 
розвитку

Формування 
даних про 

підприємство

розвитку, які повинні бути основою аналізу та прогнозування умов зовнішнього 

економічного середовища при ухваленні рішень із управління грошовими 

потоками. До таких показників належать: обсяг доходів та видатків державного 

бюджету, обсяг грошової емісії, грошові доходи населення, вклади населення в 

банках, індекс інфляції, облікова ставка НБУ. Показники кон’юнктури 

фінансового ринку є необхідними для формування портфеля довгострокових 

інвестицій, реалізації короткострокових фінансових вкладень і полягають у 

визначенні видів основних фондових інструментів (акції, облігації тощо), що 

обертаються на біржовому та позабіржовому ринку, цін попиту і пропозиції 

основних видів фондових інструментів, цін та обсягів операцій по основних 

видах фондових інструментів, зведеного індексу динаміки цін на фондовому 

ринку, депозитних та кредитних ставок комерційних банків, офіційних курсів 

окремих валют, курсів купівлі-продажу валют на міжбанківській валютній 

біржі та комерційними банками тощо. Важливою є інформація про специфіку 

системи оподаткування, а також особливості політичної ситуації в країні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 - Система інформаційного забезпечення управління грошовими 

потоками підприємств 

Джерело: складено автором на основі [57] 
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1.2. Показники галузевого розвитку. Без врахування галузевих 

особливостей важко ухвалювати вірні рішення із управління грошовими 

потоками. Необхідно враховувати індекс цін на продукцію по галузі, загальну 

вартість активів, в тому числі оборотних, загальну суму використовуваного 

капіталу, в тому числі власного, обсяг продукції, що виробляється, тощо. Ця 

інформація потрібна для порівняння даних підприємства з даними конкурентів, 

середньогалузевими значеннями.  

2. Формування даних про підприємство. 

Це внутрішня інформація, яка характеризує основні параметри 

господарської діяльності підприємства (фінансово-аналітична інформація та 

інша аналітична інформація про характер виробництва, вид використовуваних 

ресурсів тощо) та формується із даних бухгалтерського та управлінського 

обліку. 

В результаті аналізу спеціальної літератури встановлено, що грошові 

потоки широко використовуються більше як інструмент регулювання 

ліквідності, платоспроможності, кредитоспроможності, фінансової рівноваги 

підприємства, а не як самостійний об’єкт системи управління фінансами. В той 

же час, грошові потоки обслуговують практично усі аспекти виробничо-

господарської діяльності підприємства та характеризують кругообіг його 

коштів, що робить їх одним з найважливіших самостійних об’єктів фінансового 

менеджменту підприємства [58]. Окремі потокові показники 

макроекономічного рівня (такі як національний дохід, валовий внутрішній 

продукт, показники платіжного балансу держави) традиційно 

використовуються в економічній політиці. Проте сукупні грошові потоки 

суб’єктів господарювання в Україні не досліджуються, що пов’язано з 

відсутністю до даного часу методологічної бази статистичного спостереження. 

Застосовуючи системний підхід як один із методологічних напрямків 

наукового дослідження економічних об’єктів, та визначаючи грошові потоки як 

окремий об’єкт управління, пропонуємо розглядати систему управління 

грошовими потоками як систему послідовних етапів багаторазово 
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повторюваного процесу прийняття і реалізації стратегічних та оперативно-

тактичних рішень з кругообігу грошових ресурсів. 

Спираючись на те, що управління є циклічно повторюваним процесом [59], 

послідовність реалізації функцій управління грошовими потоками доцільно 

представляти у вигляді спіральної моделі життєвого циклу етапів здійснення 

процесу управління (рис. 3.2). 

Рис. 3.1 - Система інформаційного забезпечення управління грошовими 

потоками підприємств 

Джерело: складено автором на основі [60] 

Реалізація функцій управління грошовими потоками обумовлює 

виникнення двомірної системи координат спіральної моделі управління. До 

основної площини належить послідовна реалізація функцій управління (на 

рисунку вони позначені безперервними стрілочками), до другорядної – етапи 

реалізації кожної функції окремо (пунктирними стрілочками). На відміну від 
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етапів другорядної площини, які мають замкнутий характер, функції 

управління, що належать основній площини, відбуваються циклічно [61]. 

Тобто з кожним наступним витком якість здійснення функцій 

підвищується. Особливість реалізації першого рівня спіралі полягає в тому, що 

на цей етап припадає більш детальна та трудомістка робота: вибір системи 

показників оцінки грошових ресурсів, відбір факторів, що впливають на 

макроекономічну динаміку визначеної кон’юнктури ринку, розроблення 

ефективної моделі прогнозування, планування раціональної системи розподілу 

грошових потоків для забезпечення ритмічного виробництва, налагоджування 

гнучкої та оперативної організаційної системи, виявлення нормативно-

допустимих відхилень результативності управлінської роботи. Результат 

кожного етапу формує інформаційну основу для наступного циклу. Значення 

другорядної розмірності розглядання системи управління полягає в поетапному 

виконанні функціональних обов’язків [62]. 

Не зважаючи на багатомірну систему управління для кожної площини 

притаманний незмінний функціональний результат. Однак, як і при реалізації 

етапів управління, так і при послідовному виконанні окремих функцій кожний 

елемент моделі набирає додатковий поглиблений зміст про кругообіг грошових 

ресурсів та ефективність економічних відносин, що їх супроводжують. 

Економічний зміст спірального представлення управління грошовими 

потокам свідчить про нескінченність процесу управління. Після виконання 

робіт на першому витку спіралі починається другий цикл, потім третій і т. д., де 

всі етапи повторюються на більш високому науково-методичному рівні. 

Застосування системного підходу до управління фінансовими потоками 

полягає в взаємозалежній реалізації кожного з елементів, що обумовлює цілісні 

властивості загальної системи. Так, встановлення переліку об’єктів та суб’єктів 

управління, їх деталізація та класифікація за цілями функціонування надають 

підставу до визначення переважних принципів та окреслення головних завдань 

управління грошовими потоками. В залежності від цілей будується механізм 

управління, який в процесі дії вимагає виконання визначених функції. 
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Інтенсивність управління обігом фінансових потоків, оптимальність їх розміру, 

направленість та ефективність використання залежить від методів та 

інструментів управління фінансовими потоками. 

З метою підвищення ефективності управління грошовими потоками ПрАТ 

«ВФ Україна», ПрАТ «Телесистеми України» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

необхідно використовувати дієвий організаційно-економічний механізм, 

зокрема, усім вищеназваним суб’єктам господарювання потрібно розписати 

строки реалізації кожного етапу спіральної моделі, що забезпечить постійне 

вдосконалення системи управління грошовими потоками. 

Ефективний організаційно-економічний механізм управління грошовими 

потоками підприємств покликаний сприяти ритмічності одержання та 

виконання платежів; прискоренню обігу капіталу; оптимізації витрат за рахунок 

більших можливостей маневрування ресурсами підприємства та скороченню 

потреби в позиковому капіталі; підвищенню якості управління борговими 

зобов’язаннями та зниженню ризику неплатоспроможності; більшій 

вірогідності залучення інвестицій; пожвавленню виробничого циклу та кращій 

адаптації до змін ринкової кон’юнктури. 

Отже, основними складовими механізму управління грошовими потоками 

є організаційно-правове, програмно-технічне та інформаційне забезпечення. 

Визначальними чинниками впливу є методи та важелі управління. Для 

вдосконалення механізму управління грошовими коштами, а в кінцевому 

результаті – зростанням прибутковості ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ 

«Телесистеми України» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» необхідно активніше 

відстежувати інформацію кон’юнктури ринку, проблеми та перспективи 

розвитку галузі. Щодо ПрАТ «ВФ Україна», то цьому підприємству необхідно 

звернути увагу організацію ведення та складання фінансової звітності та 

внесення даних бухгалтерського обліку, адже ми виявили деякі розбіжності у 

фінансовій звітності на початок 2019 року із даними на кінець 2018 року, які 

мають бути ідентичними. 
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3.2. Підвищення ефективності використання грошових коштів 

телекомунікаційних підприємств у складі оборотних активів 

 

Можливість ефективного управління грошовими коштами підприємства 

надає визначення структури та тенденцій зміни елементів оборотного капіталу. 

Оборотні активи– це одна з найбільш важливих категорій ринкової економіки. 

При неефективному використанні або їх недостатності фінансовий стан 

підприємства різко погіршується. В даний час стан оборотних активів 

аналізованих підприємств помітно погіршився, тому що вони більшою мірою 

схильні до впливу величезної кількості зовнішніх чинників. Інфляційні процеси 

в економіці зробили свій негативний вплив на ефективність використання 

оборотного капіталу. Власні оборотні активи все найчастіше заміщуються 

позиковими джерелами [63]. Як результат – власний оборотний капітал не бере 

участі в повному обсязі в кругообігу коштів підприємств, а перетворюється в 

джерело погашення кредиторських заборгованостей. 

Оборотний капітал телекомунікаційних підприємств впливає на зміну всіх 

основних показників діяльності: обсяг випуску продукції, продуктивність 

праці, собівартість, ефективність використання основних фондів, 

рентабельність і так далі. Оскільки, грошові кошти – це одна зі складових 

оборотного капіталу, необхідно дослідити, яким чином ними керувати, щоб 

досягнути максимальної віддачі. 

В системі управління оборотним капіталом виділяють керуючу і керовану 

підсистеми, до яких відносять суб’єкти і об’єкти управління. До об’єктів 

управління слід віднести безпосередньо активи, у які здійснюється авансування 

оборотного капіталу, джерела його формування, елементи оборотного капіталу 

та економічні відносини, які виникають у процесі кругообігу оборотного 

капіталу. У керуючій підсистемі слід виділити відповідні суб’єкти управління – 

органи і служби управління, що використовують специфічні методи 

цілеспрямованого впливу на оборотний капітал. 
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Функція організації в управлінні оборотним капіталом зводитися до 

створення умов для його ефективного функціонування. Мотивація як функція 

управління виражена в моральному та економічному стимулюванні працівників 

підприємства. 

Існує ряд факторів, які впливають на формування оборотного капіталу і 

політику управління ним. Залежно від сфери виникнення виділяють виробничі, 

фінансові, маркетингові чинники та загальноекономічні умови. Маркетингові 

фактори мають високу залежність від ринку та умов реалізації продукції. До 

фінансових факторів, які обмежують ефективність формування і використання 

оборотного капіталу відносять: недостатню розвиненість ринку капіталу, 

високу вартість позикових коштів, обмежені фінансові можливості у більшості 

підприємств в умовах кризи та локдауну. У процесі управління оборотним 

капіталом здійснюється вплив на його величину та суму витрат з утримання 

запасів і залучення ресурсів, необхідних для забезпечення процесу виробництва 

і реалізації продукції. Зміна даних параметрів має прямий вплив на кінцеві 

результати роботи, а отже, і на ефективність функціонування всього 

підприємства [64]. 

Таблиця 3.1 ілюструє механізм впливу управління оборотним капіталом на 

ефективність телекомунікаційного підприємства. 

Таблиця 3.1 

Вплив управління оборотним капіталом на ефективність функціонування 

телекомунікаційного підприємства 

Керуюча підсистема (суб’єкт) 

Вплив на процес функціонування Вплив на кількісні та якісні характеристики 

Організаційна 

структура управління 

оборотним капіталом 

Економічні методи, 

важелі 

Правове, нормативне 

забезпечення 

Інформаційно-

технічне 

забезпечення 

Керована підсистема (об’єкт) 

Процес 

функціонування 

(умови обороту, 

тривалість обороту) 

Структура (активів, 

джерел) 

Величина (активів, 

джерел) 

 

Витрати (утримання 

активів, залучення 

джерел) 

Економічний результат діяльності підприємства 

Виручка Прибуток 

Джерело: [65] 
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Впровадження прогресивних форм організації, контролю та планування, 

формування оптимальної системи взаємодії служб та підрозділів підприємства 

відкривають усе більші можливості підвищення ефективності його діяльності. 

Головною метою управління активами промислового підприємства, у тому 

числі його оборотним капіталом, зокрема, грошовими коштами виступає 

максимізація прибутку на вкладений капітал при забезпеченні достатньої і 

стійкої його платоспроможності [66]. Важливим завданням у сфері управління 

оборотним капіталом підприємства виступає забезпечення оптимального 

співвідношення між рентабельністю та платоспроможністю за допомогою 

відповідної суми і структури оборотного капіталу. 

При формуванні необхідних джерел фінансування оборотного капіталу та 

ефективного його використання в діяльності ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ 

«Телесистеми України» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» необхідно дотримуватися 

порядку, який включає такі основні етапи: 

1. Ретроспективний аналіз оборотного капіталу підприємства. 

2. Вибір оптимальної моделі управління оборотним капіталом. 

3. Оптимізація суми оборотних активів. 

4. Оптимізація співвідношення змінної та постійної частин оборотних 

активів. 

6. Забезпечення необхідної ліквідності оборотного капіталу. 

7. Підвищення рентабельності оборотного капіталу. 

8. Мінімізація втрати оборотного капіталу в процесі його використання. 

9. Формування принципів фінансування оборотного капіталу. 

10. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів. 

Крім оборотності, важливим показником оцінки ефективності 

використання оборотного капіталу є його рентабельність, яка відображає розмір 

кінцевого результату діяльності підприємства по відношенню до одиниці 

використовуваного оборотного капіталу. Рентабельність оборотного капіталу, 

як і його оборотність, постійно перебуває під впливом його структури. 



91 

Удосконалення роботи у сфері управління оборотним капіталом необхідно 

проводити з врахуванням вирішення трьох основних проблем: оптимізації 

товарних запасів, мінімізації дебіторської заборгованості, регулювання 

грошових потоків. 

Оптимальне управління окремо взятої однієї з трьох проблем не забезпечує 

максимальний ефект, оскільки всі елементи взаємопов’язані, взаємодіють між 

собою і найкращий результат може бути досягнутий тільки після комплексного 

аналізу наслідків впливу на кожну із складових частин оборотного капіталу 

[67]. 

Прискорення оборотності оборотного капіталу ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ 

«Телесистеми України» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» можна досягти завдяки: 

1) прискоренню оборотності дебіторської заборгованості; 

2) зниженню витрат на зберігання; 

3) упровадженню нових інноваційних технологій і техніки; 

4) своєчасній поставці сировини, без наднормативних запасів, в 

установленому асортименті. 

Оскільки ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» мають високий 

рівень кредиторської заборгованості, що становить 6 та 15 % відповідно у 

структурі балансу. Тому одним із пріоритетів управління оборотними активами 

є скорочення дебіторської заборгованості та синхронізація процесів погашення 

кредиторської заборгованості та надходження виплат від дебіторів. Вирішення 

проблеми синхронізації базується на основі обраної політики роботи з 

платежами. Дана політика повинна передбачати такі напрямки: опрацювання 

політики управління заборгованістю; моніторинг продажів; вироблення 

інкасаційної політики на підприємстві. Оскільки ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест», ПрАТ «Телесистеми України» - телекомунікаційні 

підприємства, дебіторська заборгованість у них формується головним чином в 

наслідок несплати абонентських платежів. Але з іншого боку, це ще одна 

можливість заробити додаткових дохід, адже кошти в борг надають клієнтам за 

певну фіксовану плату, яка списується при наступному поповненні. 
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Сума дебіторської заборгованості перебуває в залежності від виникнення 

безнадійних боргів, які можуть з’являтися, коли абонент хитрує, викидаючи 

сім-карту і купуючи нову. 

Проблема нормування запасів для досліджуваних підприємств є не 

основною. Лише ПрАТ «ВФ Україна», який має багато своїх фірмових 

магазинів, в інших підприємствах рівень запасів коливається в межах 1 % від 

балансу. 

При визначенні оптимального, економічно обґрунтованого нормативу 

оборотного капіталу необхідно виконати точний аналіз реальних умов 

діяльності на даному підприємстві з урахуванням його розвитку і виявлення 

фактичних потреб в оборотному капіталі. 

Розрахунок оптимальної величини нормативу оборотного капіталу з 

конкретного виду запасів зводитися до визначення кількості поставок, при яких 

сумарні витрати Et, які включають частину плати за оборотний капітал Е1, 

витрати на зберігання на складі запасу даного виду Е2, а також витрати на його 

поставку Е3, пропорційні числу поставок, були б мінімальними, тобто: 

Et = E1 + E2 + E3 → min. (3.1) 

Для визначення оптимального числа поставок можна використовувати 

формулу, що отримана під час аналізу класичної моделі. 

При встановленні оптимального нормативу оборотного капіталу 

передбачається одночасне відповідне визначення оптимального періоду і 

розміру поставки за кожним з розглянутих видів запасів, які повинні 

враховуватися при укладанні договорів на поставку і складанні графіків 

поставок з постачальниками. 

Для надійного забезпечення процесу виробництва необхідно створити 

резервні запаси. За страховим запасом, так само як і за поточним, 

розраховується плановий норматив оборотного капіталу. 

Установлення поточного оптимального рівня страхового запасу 

пропонується визначати за допомогою економіко-математичної моделі 

управління запасами в разі потенційного попиту, що являє собою модифікацію 
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класичної моделі управління запасами (формула Уілсона), скориговану на 

можливий попит на продукцію. 

Завдання управління запасами, використовуючи модель імовірнісного 

попиту, рекомендується сформулювати таким чином: необхідно так спланувати 

кількість і розмір поставок, а також розмір страхового запасу, щоб при 

заданому значенні ризику був забезпечений мінімум змінної частини сукупних 

витрат на збереження і поставку ресурсів за плановий інтервал [68]. 

Це завдання ідентичне завданню управління запасами для класичної 

моделі, з огляду на те величина страхового запасу повинна бути визначена 

таким чином, щоб імовірність перевищення сумарного фактичного попиту (за 

плановий період) над очікуваною величиною цього попиту дорівнювала 

коефіцієнту ризику з урахуванням страхового запасу. 

При здійсненні оптимізації грошових потоків враховуються внутрішні та 

зовнішні фактори, які впливають на їх обсяги і характер формування в часі. 

Заключним етапом при оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого 

грошового потоку підприємства. Підвищення суми чистого грошового потоку 

ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ПрАТ «Телесистеми України» 

рекомендуємо зробити за рахунок продажу застарілих основних засобів і 

нематеріальних активів; скорочення періоду амортизації використовуваних 

основних і нематеріальних активів, які старіють в декілька разів швидше, ніж у 

попередньому столітті, через розвиток науково-технічного прогресу. 

Нематеріальні активи, зокрема програмне забезпечення 4G та 5G інтернет 

зв'язку потребують високих затрат, проте їх закупівля та встановлення є 

необхідними для подальшого конкуренто спроможного розвитку. 

Розрахуємо оптимальний залишок грошових коштів для трьох 

підприємств.  

Формула для розрахунку оптимального обсягу грошових коштів: 

С =
НГП

К
(3.2), 

де С – сума оптимального обсягу грошових коштів для здійснення 

поточної діяльності; 
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НГП – сума витрачених коштів у плановому періоді; 

К – кількість оборотів грошових коштів у минулому періоді. 

Таблиця 3.2 

Оптимальний обсяг грошових коштів та відхилення фактичного значення 

від оптимального ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Телесистеми України» та ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест» за 2017 – 2019 роки, тис. грн. 

Показники 2017 2018 2019 
Відхилення від норми 

2017 2018 2019 

Оптимальний залишок грошових 

коштів, тис. грн. ПрАТ «ВФ 

Україна» 

266329 272380 285674 381763 2297848 1000252 

Оптимальний залишок грошових 

коштів, тис. грн. ПрАТ 

«Телесистеми України»  

17859 17059 16183 417652 409983 402278 

Оптимальний залишок грошових 

коштів, тис. грн. ПрАТ «Фарлеп-

Інвест»   

53952 62031 65648 -39538 219754 40567 

Джерело: складено автором на основі додатків А, Б, В, Ґ, Д, Е, Ж, Й, К 

В результаті проведеного аналізу ми виявили що у 2017 – 2019 роках 

ПрАТ «ВФ Україна» мало недостатній залишок грошових коштів. Протягом 

року його кошти обертаються 10 – 15 разів. Для більш ефективного 

функціонування ми рекомендуємо підприємству збільшити обсяг грошових 

коштів, аби він дорівнював оптимальному значенню. 

ПрАТ «Телесистеми України» протягом 2017 – 2019 років має недостатній 

обсяг грошових коштів, коефіцієнт оборотності яких становить менше 10 %.для 

більш ефективного використання підприємству варто розширити ринки збуту 

та збільшити залишки коштів на своїх рахунках. Підприємство має майже 

півмільйона грошових коштів, відображених в балансі, проте на рахунках і в 

касі у 2019 році зберігалося лише 12 тис. грн. Різниця між цими коштами 

видана під звіт. Майже половину свого балансу керівництво підприємства 

свідомо вилучило зі свого обороту. Це призводить до збитковості та отримання 

негативного грошового потоку протягом усього аналізованого періоду. Ми 

рекомендуємо підприємству повернути ці кошти в максимально короткі 

терміни, інакше воно має шанси повністю збанкрутувати через отримання 

щорічного збитку. 
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Протягом аналізованого періоду ПрАТ «Фарлеп-Інвест» мало нестабільні 

значення відхилення фактичного обсягу грошових коштів від оптимального: у 

2017 році фактичні значення були майже рівними з оптимальними, у 2018 та в 

2019 роках перевищували норму. Таким чином, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

потрібно ретельніше планувати обсяг грошових коштів таким чином, щоб не 

знижувалася їх оборотність і обсяг міг задовольнити поточні потреби. 

Результат оптимізації грошових потоків ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест», ПрАТ «Телесистеми України» пропонуємо оцінювати за 

чотирма коефіцієнтами: 

– достатності чистого грошового потоку підприємства; 

– ліквідності грошового потоку підприємства; 

– ефективності грошового потоку підприємства; 

– реінвестування чистого грошового потоку підприємства. 

Такий аналіз ми провели у підпункті 2.3. другого розділу. 

Процес оптимізації грошових потоків має бути відображений у системі 

планів формування і використання грошових коштів у майбутньому періоді. 

Планування грошових потоків включає в себе поточне планування, при якому 

розробляється план витрачання і надходження грошових коштів (бюджет руху 

грошових коштів), і оперативне планування, при якому розробляється система 

платіжних календарів за відповідними видами руху грошових коштів. 

Відмінність між показниками використання і стану оборотних активів 

зводиться до спеціальної облікової політики оборотного капіталу (на конкретну 

дату) і реалізації продукції (наростаючим підсумком за період), тобто стан 

оборотного капіталу виступає його абсолютною характеристикою, а 

використання – відносною, що дозволяє оцінити стан оборотного капіталу з 

урахуванням реалізації продукції або отриманого прибутку [69]. 

Даний підхід робить можливим виявлення кількісного і якісного 

взаємозв’язок між поняттями «стан» і «використання» оборотного капіталу. 

Дані показники – це невипадковий набір, а система, тому що вони кількісно 

взаємозв’язані між собою і характеризують ту частину результату, яка 
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отримана внаслідок більш ефективного функціонування оборотного капіталу 

протягом аналізованого періоду. 

У систему показників функціонування оборотного капіталу 

рекомендується включити такі показники: 

– тривалість одного обороту і коефіцієнт оборотності; 

– суму джерел формування оборотного капіталу; 

– рентабельність оборотного капіталу; 

– частку власних і позикових джерел у загальній їх сумі; 

– частку дебіторської заборгованості та інші. 

У такому показнику як іммобілізація обігового капіталу, що характеризує 

відволікання його з господарського обороту на витрати, які не передбачені 

планом, або його переміщення в малорухливі цінності протягом тривалого 

періоду часу з наявністю ризику неповернення, виділяємо три рівні його 

іммобілізації[70]: 

– на першому іммобілізація обігового капіталу відображається у вигляді 

витрат майбутніх періодів; 

– на другому –до суми витрат майбутніх періодів необхідно додати 

довгострокову дебіторську заборгованість з урахуванням простроченої; 

– іммобілізація третього рівня характеризує спрямованість оборотного 

капіталу у малорухливі цінності, тобто у необоротні активи. 

Запропонована нами методика оцінки функціонування оборотного 

капіталу відображає взаємозв’язок між окремими показниками і дає можливість 

оцінити функціонування оборотного капіталу телекомунікаційних підприємств 

України, зокрема ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ПрАТ 

«Телесистеми України», з позицій його стану, джерел утворення та 

використання. 

Таким чином, основними способами підвищення ефективності 

використання грошових коштів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», 

ПрАТ «Телесистеми України» можна досягнути за допомогою повного і 

ритмічного виконання планів господарської діяльності, вдосконалення 
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організації торгівлі своїми продуктами, упровадженням прогресивних форми і 

методів продажу, зокрема через соцмережі та інтернет, відшліфовування 

розрахунків з постачальниками і покупцями, покращення претензійної роботи. 

Важливим кроком для підвищення ефективності використання грошових 

ресурсів є прискорення обороту грошових коштів за рахунок оптимального 

використання ліміту залишків грошових коштів на рахунках абонентів та на 

власному розрахунковому рахунку в банку. Завдяки не допусканню 

дебіторської заборгованості та постійному дотриманню оптимального рівня 

грошових коштів на розрахунковому рахунку, досліджуваним 

телекомунікаційні підприємства ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», 

ПрАТ «Телесистеми України» з легкістю зможуть отримувати позитивний 

чистий грошовий потік щороку. 

 

3.3. Вдосконалення методів управління грошовими потоками 

підприємств 

 

Активні форми управління грошовими потоками дають змогу 

підприємству отримувати додатковий прибуток, генеруючи його безпосередньо 

грошовими активами. Ми говоримо зараз в першу чергу про ефективне 

використання тимчасово вільних залишків грошових коштів у складі оборотних 

активів. 

Ефективне управління грошовими потоками підприємства сприяє 

формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення поточних та 

довгострокових фінансових інвестицій, які є джерелом додаткового прибутку 

[71]. 

В сучасних умовах важливо шукати нові шляхи вдосконалення методів 

управління грошовими потоками. Важливою складовою системи управління 

грошовими потоками є форми виконання тих чи інших управлінських 

фінансових рішень щодо грошових потоків суб’єкта господарювання, що 

генеруються в результаті здійснення операційної, інвестиційної та фінансової 
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діяльності. Під такими формами необхідно розуміти методи, механізми та 

технології прогнозування, планування, формування, перенаправлення та оцінки 

грошових потоків суб’єкта господарювання. При цьому, зважаючи на той факт, 

що грошові потоки формуються в результаті виконання договірних зобов’язань 

між підприємством та його дебіторами і кредиторами, можна виділити такі 

напрямки використання форм управління грошовими потоками ПрАТ «ВФ 

Україна», ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та ПрАТ «Телесистеми України»: 

 − управління грошовими розрахунками суб’єкта господарювання, в 

результаті якого виконання грошових зобов’язань між сторонами договірних 

відносин реалізується через використання найбільш зручних форм 

безготівкових платежів; 

− управління дебіторською заборгованістю підприємства, що полягає в 

забезпеченні обґрунтованого компромісу між швидкістю надходження виручки 

від реалізації продукції  та стимулювання платоспроможного попиту на 

продукцію шляхом надання відстрочки оплати рахунків; 

− управління кредиторською заборгованістю суб’єкта господарювання, що 

передбачає дотримання компромісу між обґрунтованою потребою суб’єкта 

господарювання в отриманні відстрочки оплати рахунків постачальників та 

своєчасністю та повнотою використання своїх грошових зобов’язань. 

Графічне зображення взаємозв’язку управління грошовими розрахунками, 

дебіторською та кредиторською заборгованістю наведено на рисунку 3.3. 
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Рис. 3.3. Основні функціонально-організаційні блоки моделі управління 

грошовими потоками підприємства 

Важливо виокремлювати блок управління грошовими розрахунками 

суб’єкта господарювання в цілісній системі моделі управління грошовими 

потоками, адже грошові розрахунки: 

− є складовою фінансів підприємства та безпосередньо пов’язані із 

провадженням його фінансово-господарської діяльності; 

− є об’єктивною необхідністю функціонування суб’єктів господарювання в 

умовах ринкової економіки; 

− опосередковують виконання договірних та недоговірних зобов’язань між 

економічними агентами, формуючи при цьому ті чи інші види грошових 

потоків та визначаючи рівень поточної ліквідності тощо. 

Для вдосконалення управління грошовими потоками ПрАТ «ВФ Україна», 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та ПрАТ «Телесистеми України» ми пропонуємо 

використання моделі грошових розрахунків. Суттєвим фактором цієї моделі є 

рівень впливу на формування абсолютної величини та напрямку грошових 

потоків. 

Управління 
грошовими 

розрахунками

Управління 
кредиторською 
заборгованістю

Управління 
дебіторською 

заборгованістю
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Оптимізація грошових розрахунків як напрямок управління грошовими 

потоками суб’єкта господарювання тісно переплітається із формуванням, 

обігом та погашенням дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Так, дебіторська заборгованість є наслідком реалізації моделі грошових 

розрахунків в системі управління грошовими потоками, однак управління 

такою заборгованістю характеризується дещо іншими принципами та 

технологіями здійснення, що дозволяє виокремити управління дебіторською 

заборгованістю як окремий функціонально-організаційний блок управління 

грошовими потоками суб’єкта господарювання. Основною метою управління 

дебіторською заборгованістю на підприємстві є прискорення її інкасації, що 

досягається шляхом: посилення контролю за станом розрахунів з покупцями за 

відстроченими платежами; перегляду кредитної історії платника; проведення 

аналізу заборгованості за окремими дебіторами з метою виявлення постійних 

неплатників; оцінки можливостей продажу дебіторської заборгованості банкам 

(факторинг); надання знижок покупцям при достроковій оплаті товару [72]. 

У свою чергу, кредиторська заборгованість також виступає продуктом 

грошових розрахунків суб’єкта господарювання з його контрагентами, і 

управління нею базується на специфічних принципах та методологічних 

засадах. Щодо моделі управління кредиторською заборгованістю, то вона 

складається з таких елементів: 

− статичний та динамічний аналіз формування та погашення кредиторської 

заборгованості суб’єкта господарювання та її впливу на величину його 

грошових потоків; 

− обґрунтування доцільності отримання відстрочки оплати рахунків 

постачальників, а також оптимального терміну такої відстрочки; 

− попередження формування прострочена кредиторської заборгованості та 

забезпечення, за необхідності, пролонгації кредиторської заборгованості тощо. 

Заходами покращення руху грошових потоків ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест» та ПрАТ «Телесистеми України» у довгостроковому періоді 

можуть бути: збільшення обсягу продажу розширенням діяльності за рахунок 
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зростання власного капіталу шляхом залучення стратегічних інвесторів або 

емісії акцій; продаж частини або всього обсягу фінансових інструментів 

інвестування; скорочення обсягів і структури реальних інвестицій − 

попередження формування прострочена кредиторської заборгованості та 

забезпечення, за необхідності, пролонгації кредиторської заборгованості тощо. 

Заходами покращення ефективності використання грошових коштів ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест» та ПрАТ «Телесистеми України» у довгостроковому періоді 

можуть бути наступні: збільшення обсягу продажу розширенням діяльності за 

рахунок зростання власного капіталу шляхом залучення стратегічних інвесторів 

або емісії акцій; продаж частини або всього обсягу фінансових інструментів 

інвестування, відмова від фінансового інвестування; зниження суми постійних 

витрат підприємства; зниження витрат на адміністрування діяльності 

підприємства [73]. 

Рекомендуємо ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та ПрАТ 

«Телесистеми України» застосовувати один із чотирьох методи оптимізації 

грошових потоків: 

1. Прискорити залучення коштів у короткостроковому періоді за рахунок: 

збільшення величини цінових знижок за готівку в процесі реалізації продукції 

покупцям; забезпечивши часткову чи повну передоплату за виготовлену 

продукцію, що має високий попит на ринку; скоротити терміни надання 

комерційних кредитів покупцям; використовувати сучасні форми 

рефінансування дебіторської заборгованості; прискорити інкасацію платіжних 

документів покупців продукції. 

2. Сповільнити виплату коштів у короткостроковому періоді за рахунок: 

збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання підприємству 

комерційного кредиту; замінити придбання довгострокових активів на їх 

оренду або лізинг; реструктурувати портфель отриманих фінансових кредитів 

шляхом заміни короткострокових на довгострокові. 

3. Збільшити обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому 

періоді за рахунок: залучення стратегічних інвесторів з метою зростання обсягу 
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власного капіталу; провести додаткову емісію акцій; залучити довгострокові 

фінансові кредити; продати або здати в оренду невикористовувані основні 

засоби. 

4. Знизити обсяг негативного грошового потоку в довгостроковому періоді 

за рахунок: скорочення обсягу і складу реальних інвестиційних програм; 

відмовитися від фінансового інвестування; знизити суми постійних витрат. 

В сучасних умовах методи оптимізації надлишкового грошового потоку 

ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та ПрАТ «Телесистеми України» 

повинні бути пов’язаними із забезпеченням зростання його інвестиційної 

активності. У системі цих методів можуть бути використані: 

 збільшення обсягу розширеного відтворення операційних необоротних 

активів; 

 прискорення періоду розробки реальних інвестиційних проектів і початку 

їх реалізації; 

 здійснення регіональної диверсифікації операційної діяльності 

підприємства; 

 активне формування портфеля фінансових інвестицій; 

 дострокове погашення довгострокових фінансових кредитів [74]. 

Одним із методів грошових розрахунків, ефективних у сучасних умовах, 

проте не дуже популярним серед телекомунікайіних підприємств є прискорення 

(leads) або затримування (lags) платежів. Це можливість регулювання 

механізмом ліквідності. Прискорювати означає платити раніше, ніж потрібно. 

Підприємство, що утримує «м’яку» валюту та борги, деноміновані у «твердій» 

валюті, повинно чимшвидше прискорювати розрахунки, використовуючи 

«м’яку» валюту, виплачуючи борги у «твердій» валюті. Метою цієї операції є 

оплата валютних боргів до того, як «м’яка» валюта впаде в ціні [75]. 

Затримувати (lags) означає платити пізніше. Фірма, що тримає «тверду» 

валюту та має борги, деноміновані у «м’якій» валюті, має гальмувати ці 

виплати, сподіваючись, що це дасть їй можливість витратити меншу кількість 

«твердої» валюти, завдяки падінню «м’якої». Підприємство повинно також 
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прискорювати або затягувати надходження платежів на її адресу, намагаючись 

отримати платежі у «м’якій» валюті якомога швидше, а платежі у «твердій» 

валюті — якомога пізніше, щоб якнайменше втратити на курсових коливаннях 

[76]. 

Отже, основними методами оптимізації грошових потоків підприємства у 

короткостроковому періоді є прискорення залучення коштів та сповільнення 

виплат. Так само і в довгостроковому періоді – досягнути оптимального 

грошового потоку підприємства можна за рахунок зростання обсягу 

позитивного грошового потоку та зниження обсягу негативного грошового 

потоку. Кожне підприємство зважаючи на обсяги своєї реалізації, стан 

розрахунків з дебіторами та кредиторами повинне самостійно визначити який 

метод управління грошовими потоками є найоптимальнішим для них. ПрАТ 

«Телесистеми України» повинно враховувати курс та стабільність національної 

грошової одиниці та іноземної валюти в якій здійснюються розрахунки, для 

того, щоб уникнути негативного впливу зміни курсових різниць.  



104 

ВИСНОВКИ 

 

Грошовий потік – це комплексне і багатоаспектне поняття, яке відображає 

рух грошових коштів в процесі ведення господарської діяльності підприємства. 

Визначення «грошового потоку» як економічної категорії тісно пов’язане із 

процесом, який він описує і залежить від аспекту, в якому розглядається. 

Існує багато поглядів на визначення поняття грошового потоку, але 

погляди науковців розходяться в його тлумаченні. Дефініції можна умовно 

розділити на два підходи: перший – визначає грошовий потік як різницю між 

отриманими та виплаченими підприємством коштами, другий – як рух 

грошових коштів. Проте, деякі науковці визначають грошовий потік як 

сукупність розподілених у часі надходжень і виплат, інші розглядають його як 

готівку або робочий оборотний капітал, ще інші як приплив і відтік коштів або 

їх надлишок. Р. Б. Тян визначає грошовий потік як вхідний і вихідний товар. 

Дослідивши ці погляди, ми визначаємо грошовий потік як сукупність 

розподілених за окремими інтервалами розглянутого періоду часу надходжень 

та витрат грошових засобів, які виникли в результаті господарської діяльності 

суб’єкта господарювання, рух яких пов’язаний з факторами часу, ризику та 

ліквідності. 

Розглянувши класифікацію грошових потоків, можемо стверджувати, що 

основною та найповнішою є класифікація І. Бланка, на яку опирається 

більшість науковців. Проте, деякі вчені виділяють власні класифікаційні ознаки 

і розділяють грошові потоки за ними. Використання визначених класифікацій 

грошових потоків сприяє формуванню сутності грошових потоків у менеджерів 

та науковців, що дозволяє забезпечувати запровадження комплексного підходу 

до управління грошовими потоками, як на макрорівні, так і на макрорівні. 

Завдяки проведеному дослідженню ми виявили шість основних принципів 

оптимізації грошових потоків: інформаційної достовірності, системності, 

збалансованості, ефективності, ліквідності та орієнтованості на стратегічні цілі 

розвитку підприємства. Якщо грошові потоки оптимізовано і при цьому 
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дотримано всіх основних принципів, то підприємство функціонує ефективно. 

Кінцевою метою оптимізації грошових потоків підприємства є максимізація 

чистого грошового потоку від операційної діяльності підприємства. Завдяки 

такому процесу підвищується рівень самофінансування суб’єкта 

господарювання і знижується залежність від зовнішніх джерел фінансування. 

Проаналізувавши динаміку чистого руху грошових потоків ПрАТ «ВФ 

Україна» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та ПрАТ «Телесистеми України» за прямим 

методом ми виявили найбільше позитивне значення чистого грошового потоку 

у ПрАТ «ВФ Україна». Проте, цей потік мав нестабільну динаміку і, хоча в 

2018 році він мав найбільше додатне значення, в наступному періоді 

підприємство отримало найбільше від’ємне значення грошового потоку з-

поміж трьох досліджуваних підприємств за 2017 – 2019 роки. Це пов’язано з 

виплатою дивідендів учасникам та оновлення основних засобів. Найбільше 

позитивне або негативне значення чистого грошового потоку, порівняно з 

іншими аналізованими об’єктами, має ПрАТ «ВФ Україна». Це пояснюється 

тим, що воно володіє найбільшою кількістю активів, розміщених на своєму 

балансі, які використовує то заощаджуючи грошові ресурси, то активно 

вкладаючи їх в необоротні активи. Загалом, якість грошового потоку протягом 

цього періоду можна охарактеризувати як високу. Щодо фінансового циклу, то 

він постійно скорочується, перетворюючись із додатного у від’ємний. ПрАТ 

«ВФ Україна» активно користується коштами своїх постачальників: отримавши 

оплату за товар або послуги підприємство не одразу погашає кредиторську 

заборгованість, а притримує гроші для власних потреб. У 2019 році лише через 

16 днів підприємство перераховувало кошти на рахунки кредиторів після 

отримання їх на власний рахунок. ПрАТ «ВФ Україна» має збалансований 

грошовий потік, що пояснюється достатністю грошових надходжень, 

необхідних для витрачань. 

Щодо ПрАТ «Телесистеми України», то воно має стабільний від’ємний 

чистий грошовий потік розміром 10 мільйонів гривень. Очевидно, що 

діяльність цього підприємства є збитковою, адже воно не може забезпечити 
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введення основної діяльності власними коштами, тому продає основні засоби, 

щоб перекрити збитки від основної діяльності. Проте, цього недостатньо, тому 

підприємство має негативне значення чистого грошового потоку протягом 

усього досліджуваного періоду. Якість грошового потоку протягом цього 

періоду можна визначити як кризову. Фінансовий цикл на підприємстві триває 

понад 200 днів тобто грошові кошти встигають пройти повний цикл лише один 

раз за рік. Грошовий потік незбалансований – надходжень критично не вистачає 

для покриття витрат. 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» має нестабільну динаміку чистого грошового 

потоку: у 2018 році вона зростає, порівняно з 2017, а в 2019 має від’ємне 

значення. Це спричинене зменшенням надходжень від операційної діяльності 

підприємства, зокрема безпосередньо від продажу товарів та послуг, а також 

через скорочення цільового фінансування. Внаслідок таких процесів ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест» змушене скорочувати витрати на придбання товарів робіт і 

послуг. Проте, підприємство повністю фінансує інвестиційну та фінансову 

діяльність за рахунок основної, отримуючи від її здійснення позитивний чистий 

грошовий потік, що визначає якість грошового потоку протягом цього періоду 

як високу. Підприємство має збалансований грошовий потік. Фінансовий цикл 

на підприємстві триває 33 днів. 

Таким чином, проаналізувавши динаміку чистого руху грошових коштів, 

ми виявили, що всі підприємства знаходяться в різних станах. 

Аналіз динаміки руху грошових коштів за непрямим методом показав, що 

від’ємне значення чистого руху грошових коштів було пов’язане з оновленням 

основних засобів, а також у зв’язку з їх списанням з балансу. Позитивний плив 

на відхилення чистого грошового потоку від нерозподіленого прибутку 

звітного періоду чинили деякі показники з групи від’ємних факторів, зокрема, 

зменшення дебіторської заборгованості. Завдяки проведеному аналізу ми 

виявили, що динаміка чистого руху грошових коштів найбільшою мірою 

залежить від стану розрахунків за дебіторською та кредиторською 

заборгованістю та політикою підприємства щодо позичальників та кредиторів. 



107 

Оцінюючи ефективність управління грошовими потоками ПрАТ «ВФ 

Україна», ПрАТ «Телесистеми України», ПрАТ «Фарлеп-Інвест» можна 

стверджувати що ПрАТ «ВФ Україна» має найкращі показники. Це стосується 

валової рентабельності. В розрахунку на одну гривню чистого доходу у 2019 

році на цьому підприємстві припадало 50 коп. валового прибутку. Щодо 

коефіцієнтів ліквідності, то вони менші за нормативне значення. Проте, 

ситуація із платоспроможністю та ліквідністю не є критичною. Такі показники 

свідчать про ефективне управління грошовими потоками. 

ПрАТ «Телесистеми України» через свою збитковість на 1 грн чистого 

доходу отримували 22 коп. збитку. Коефіцієнти ліквідності у 8 – 10 разів 

перевищують норму. Це свідчить про неефективне використання грошових 

коштів, адже замість того, щоб використовувати вільні залишки на рахунках 

для отримання додаткового доходу, вони просто тримають їх без обороту, 

внаслідок чого втрачають. Це свідчить про неефективне управління грошовими 

потоками. 

1 грн. чистого доходу ПрАТ «Фарлеп-Інвест» приносила 30 коп. валового 

прибутку в 2019 році. Коефіцієнти ліквідності та платоспроможності 

перебували в межах норми. Це свідчить про ефективне управління грошовими 

потоками ПрАТ «Фарлеп-Інвест». 

Таким чином валова рентабельність продукції свідчить про ефективне 

управління грошовими потоками ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Фарлеп-

Інвест», а неефективне – ПрАТ «Телесистеми України». 

Дослідивши організаційно–економічний механізм управління рухом 

грошових коштів на телекомунікаційних підприємствах, можна стверджувати, 

що він покликаний сприяти ритмічності одержання та виконання платежів; 

прискорювати обіг капіталу; оптимізувати витрати та скоротити потреби в 

позиковому капіталі. Основними складовими цього механізму є організаційно-

правове, програмно-технічне та інформаційне забезпечення. Визначальними 

чинниками впливу є методи та важелі управління. Для вдосконалення 

механізму управління грошовими коштами, а в кінцевому результаті – 
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зростанням прибутковості ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Телесистеми України» 

та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» необхідно активніше відстежувати інформацію 

кон’юнктури ринку, проблеми та перспективи розвитку галузі. ПрАТ «ВФ 

Україна» необхідно звернути увагу на ведення фінансової звітності та внесення 

даних бухгалтерського обліку, тому що у фінансовій звітності на початок 2019 

року виявлено деякі розбіжності із даними на кінець 2018 року. 

Дослідивши способи підвищення ефективності використання грошових 

коштів, ми визначили, що ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Телесистеми України» 

та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» можна цього досягнути за допомогою повного і 

ритмічного виконання планів господарської діяльності, вдосконалення 

організації торгівлі своїми продуктами, впровадженням прогресивних форм і 

методів продажу, зокрема через соцмережі та інтернет, відшліфовування 

розрахунків з постачальниками і покупцями, покращення претензійної роботи. 

Важливим кроком у підвищенні ефективності використання грошових ресурсів 

є прискорення обороту грошових коштів за рахунок оптимального 

використання ліміту залишків грошових коштів на рахунках абонентів та на 

власному розрахунковому рахунку в банку, тому ПрАТ «Телесистеми України» 

варто звернути увагу на рівень грошових коштів на розрахункових рахунках і 

вкласти їх у цінні папери або на депозити, завдяки чому в майбутні періоди 

підприємство отримуватиме додатковий дохід. Завдяки не допусканню 

дебіторської заборгованості та постійному дотриманню оптимального рівня 

грошових коштів на розрахунковому рахунку, досліджуваним ПрАТ «ВФ 

Україна» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» легко буде отримувати позитивний чистий 

грошовий потік щороку. 

Проаналізувавши основні методами оптимізації грошових потоків 

телекомунікаційних підприємств у короткостроковому періоді є прискорення 

залучення коштів та сповільнення виплат. Так само і в довгостроковому періоді 

– досягнути оптимального грошового потоку підприємства можна за рахунок 

зростання обсягу позитивного грошового потоку та зниження обсягу 

негативного грошового потоку. ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Телесистеми 
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України» та ПрАТ «Фарлеп-Інвест» зважаючи на обсяги реалізації, стан 

розрахунків з дебіторами та кредиторами повинне самостійно визначити який 

метод управління грошовими потоками є найоптимальнішим для них, проте, в 

умовах кризи та неминучого локдауну, ми рекомендуємо скоротити витрати на 

закупівлю нового обладнання, натомість, збільшити витрати на розробку 

продуктів, які б включали безлімітний доступ до Інтернету та всілякими 

способами заохочувати клієнтів до вчасних розрахунків. ПрАТ «Телесистеми 

України» повинно також враховувати курс та стабільність національної 

грошової одиниці та іноземної валюти в якій здійснюються розрахунки, для 

того, щоб уникнути негативного впливу зміни курсових різниць.  
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Структура організаційно-економічного механізму управління руху 

грошових коштів на підприємстві 

 

 

Джерело: [54]. 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 14333937 

4. Місцезнаходження 

 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 +380 44 389 58 00, + 380 44 389 58 06 

6. Електронна поштова адреса  

 ntarasova@vodafone.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 26.04.2018 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 81 Відомості НКЦПФР  27.04.2018 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.mts.

ua. в мережі Інтернет 27.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій 

емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників 

пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 

акціонерних товариств) X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  



   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

34. Примітки: 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря вiдсутня. 

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової 

оцiнки. 

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких 

користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї 

не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому 

що посадовi особи не володiють акцiями Товариства. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 



похiднi цiннi папери. 

 

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй протягом 

звiтного перiоду. 

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що  класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Iнформацiя щодо прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та про 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть вiдсутнi, тому що Товариство не приймало таких рiшень протягом звiтного 

перiоду. 

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi борговi 

цiннi папери. 

 

Рiчна фiнанасова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку, не надається, тому що Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi 

облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 18.10.2004 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 7816621,16 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 2995 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 61.20 - Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку 

 42.22 - Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй 

 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля 

10. Органи управління підприємства 

 Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

 380805 

3) Поточний рахунок 

 26009843986411 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

 380805 

6) Поточний рахунок 

 26009043986211 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з правом 

технiчного обслуговування та 

експлуатацiї 

000815 10.07.2017 НКРЗI 18.08.2019 



телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 

електрозв`язку: мiжмiського на 

територiї України вiдповiдно до 

Лiцензiйних умов 

Опис 

Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, 

оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не 

вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, 

що пiдлягають лiцензуванню  

 

1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:  

 

8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у 

галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг 

електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за 

перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; 

(Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 

року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону)  

 

............... 

 

Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення  

 

1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його 

опублiкування.  

 

2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 

сiчня 2018 року.  

Надання послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з правом 

технiчного обслуговування та 

експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 

електрозв`язку: мiжнародного 

на територiї України вiдповiдно 

до Лiцензiйних умов 

000814 10.07.2017 НКРЗI 18.08.2019 

Опис 

Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, 

оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не 

вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, 

що пiдлягають лiцензуванню  

 

1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:  

 

8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у 

галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг 

електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за 

перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; 

(Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 

року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону). 



 

............... 

 

Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення  

 

1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його 

опублiкування.  

 

2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 

сiчня 2018 року.  

Надання послуг телефонного 

зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - 

мiсцевого з правом створення 

власної мережi ємнiстю понад 

1000 (однiєї тисячi) 

абонентських номерiв на всiй 

територiї України вiдповiдно до 

Лiцензiйних умов 

000812 10.07.2017 НКРЗI 01.07.2022 

Опис 

Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, 

оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не 

вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, 

що пiдлягають лiцензуванню  

 

1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:  

 

8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у 

галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг 

електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за 

перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; 

(Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 

року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону).  

 

............... 

 

Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення  

 

1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його 

опублiкування.  

 

2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 

сiчня 2018 року. 

Надання послуг рухомого 

(мобiльного) телефонного 

зв'язку з правом технiчного 

обслуговування та експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 

електрозв`язку на всiй територiї 

України 

000810 10.07.2017 НКРЗI 27.09.2026 

Опис 
Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, 

оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не 



вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, 

що пiдлягають лiцензуванню  

 

1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:  

 

8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у 

галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг 

електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за 

перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; 

(Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 

року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону). 

 

............... 

 

Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення  

 

1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його 

опублiкування.  

 

2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 

сiчня 2018 року. 

Надання послуг рухомого 

(мобiльного) телефонного 

зв'язку з правом технiчного 

обслуговування та експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 

електрозв`язку на всiй територiї 

України 

000811 10.07.2017 НКРЗI 27.09.2021 

Опис 

Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, 

оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не 

вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, 

що пiдлягають лiцензуванню  

 

1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:  

 

8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у 

галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг 

електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за 

перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; 

(Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 

року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону).  

 

............... 

 

Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення  

 

1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його 

опублiкування.  

 



2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 

сiчня 2018 року.  

Надання послуг рухомого 

(мобiльного) телефонного 

зв'язку з правом технiчного 

обслуговування та експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 

електрозв`язку на всiй територiї 

України 

000813 10.07.2017 НКРЗI 04.02.2030 

Опис 

Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, 

оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не 

вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, 

що пiдлягають лiцензуванню  

 

1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:  

 

8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у 

галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг 

електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за 

перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; 

(Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 

року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону)  

 

............... 

 

Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення  

 

1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його 

опублiкування.  

 

2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої 

пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 

сiчня 2018 року.  

 

13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 

1) Найменування 

 ТОВ "ВФ Ритейл" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Код за ЄДРПОУ 

 41457291 

4) Місцезнаходження 

 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, будинок 15 

5) Опис  

 ПрАТ "ВФ Україна" володiє 100% у статутному капiталi ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний 

капiтал складає 140 000 гривень. Органами управлiння є Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова 

рада  (5 осiб)  та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю - Ревiзiйна 

комiсiя, що складається з 4-х осiб. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 46.90 Неспецiалiзована 

оптова торгiвля (основний). 

Дата державної реєстрацiї ТОВ "ВФ Ритейл": 12.07.2017.  



Рiшення про участь у ТОВ "ВФ Ритейл"  прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" 

(Протокол  Наглядової ради № 171 вiд 10.07.2017р).  

 

1) Найменування 

 ТОВ "IТ СмартФлекс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Код за ЄДРПОУ 

 41836771 

4) Місцезнаходження 

 03057, м.Київ, Проспект Перемоги, будинок 49/2 

5) Опис  

 ПрАТ "ВФ Україна" володiє 99% у статутному капiталi ТОВ "IТ СмартФлекс". 1 % у 

статутному капiталi належить ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний капiтал складає 10 000 000 гривень. 

Статутом передбаченi органи управлiння:  Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова рада  та 

одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю -Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор). 

Основним видом дiяльностi за КВЕД є 62.01 Комп'ютерне програмування (основний). 

Дата державної реєстрацiї ТОВ "IТ СмартФлекс": 28.12.2017р.  

Рiшення про участь у ТОВ  "IТ СмартФлекс": прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" 

(Протокол  Наглядової ради № 180 вiд 12.12.2017р).  

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Устинова Ольга Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в 

зв'язку", iнженер-економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймала посаду: Директор фiлiї "Макро-регион 

"Дальний Восток"" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.01.2016, обрано по 31 грудня 2018 року включно 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою 

iнструкцiєю. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з сiчня 2010 року по вересень 2014 року - 

Директор Територiального управлiння ПрАТ "МТС УКРАЇНА"; з вересня 2014 року по 

31.12.2016 року - Директор фiлiї ПАТ "МТС" "Макро-регион "Дальний Восток"; з 01.01.2016 

року по даний час - Генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна", мiсцезнаходження: Україна, м. 

Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 



 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мамонов Максим Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та 

кредит". Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя". 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ АФК "Система", обiймав посаду: Керуючий директор з внутрiшнього контролю 

Департаменту контролю та супроводу проектiв. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiни посадової особи у 

звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi 

п'ять рокiв: у перiод 2011 - 2012 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю 

комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". У перiод 2012 - 2013 рр. 

працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та 

супроводу проектiв ПАТ АФК "Система". З 2013 року - Директор з внутрiшнього контролю та 

аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, 

буд. 5, будiвля 2. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Горлова Марина Вiталiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 Московський iнститут народного господарства iм. Г.В. Плеханова, спецiальнiсть 

"Економiка торгiвлi" 

6) Стаж роботи (років) 

 39 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ АФК "Система", обiймала посаду: Директор з ревiзiйних перевiрок Департаменту 

внутрiшнього контролю та аудиту. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiни посадової особи у 

звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 



особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi 

п'ять рокiв: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi 

Комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". В перiод 2012 - 2013 рр. 

працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi Департаменту контролю та 

супроводу проектiв ПАТ АФК "Система". В перiод 2013 - 2014 рр. працювала Директором з 

ревiзiйних перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". З 

2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю 

та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський 

провулок, буд. 12/12. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Прачова Євгенiя Олегiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Економiка 

та управлiння на пiдприємствi" 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ АФК "Система", обiймала посаду: Головний фахiвець з фiнансових аудитiв 

Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiни посадової особи у 

звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi 

п'ять рокiв: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала заступником Головного бухгалтера ТОВ 

"Проетимарк". В перiод 2011 - 2013 рр. працювала заступником Директора - Головним 

бухгалтером ФГБУ "Правовий центр агропромислового комплексу". В перiод 2013 - 2014 рр. 

працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 

рр. працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю 

та аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та 

координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Обiймає посаду: Керiвник 

проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ 

"МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд. 

12/12. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дмитрiєв Кирило Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 



5) Освіта 

 Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки та фiнансiв, спецiальнiсть 

"Економiка та управлiння" 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор Макро-регiону "Москва" 

ПАТ "МТС". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.08.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 

15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 

(три) роки Дмитрiєва Кирила Олександровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: з 2011 р. - Директор Макро-регiону "Северо-Запад" ВАТ "МТС". З 

2014 р. - Директор Макро-регiону "Москва" ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З травня 

2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з продажу та обслуговуванню ПАТ 

"МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. 

Марксистська, буд. 4. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тулган Джошуа Блейр 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Боудiн-коледж (Bowdoin College) (Брансвiк, штат Мен, США), бакалавр гуманiтарних 

наук; Академiя Фiллiпса (Андовер, штат Массачусетс, США); MBA в школi бiзнесу McDonough 

в Джорджтаунському унiверситетi (Вашингтон, округ Колумбiя, США) 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Компанiя Burson-Marsteller, консультант. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.08.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 

15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 

(три) роки Тулгана Джошуа Блейра. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Загальний стаж  роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за 

останнi п'ять рокiв: з червня 2006 р. i по теперiшнiй час - Директор з корпоративних фiнансiв та 

зв'язкiв з iнвесторами ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. 

Воронцовська, буд. 5, будiвля 2. 



 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Корня Олексiй Валерiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 Санкт-Петербурзький державний унiверситет економки та фiнансiв 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з контроллiнгу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.08.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 

15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 

(три) роки Корня Олексiя Валерiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2016 рр. обiймав посаду Вiце-президента з фiнансiв та 

iнвестицiй ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2016 р. обiймав посаду Вiце-президента з 

фiнансiв, iнвестицiй, злиття та поглинань ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", 

мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 8, будiвля 4. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дубовсков Андрiй Анатолiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Ленiнградський iнститут кiноiнженерiв, Всеросiйський Державний iнститут 

кiнематографiї iм. С.А. Герасимова 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПрАТ "МТС Україна", обiймав посаду: Генеральний директор. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.08.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 

15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 



(три) роки Дубовскова Андрiя Анатолiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: з березня 2011 р. обiймав посаду Президента ПАТ "МТС",; 

мiсцезнаходження:  Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Зоммер Рон 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 Вiденський унiверситет (Австрiя), доктор математичних наук. 

6) Стаж роботи (років) 

 46 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), Голова Комiтету зi стратегiї Ради директорiв. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 22.09.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 

Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 

15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 

(три) роки Зоммера Рона. 22.09.2017 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного 

товариства "ВФ Україна" (Протокол засiдання Наглядової ради 174 № вiд 22.09.2017 р.) 

прийнято рiшення обрати Зоммера Рона Головою Наглядової ради строком на 3 (три) роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальних стаж роботи - 46 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1998 р. - теперiшнiй час - член 

Наглядової ради компанiї "Munich Reinsurance" (Нiмеччина); 2006 р. - теперiшнiй час - член 

Ради директорiв компанiї "Tata Consultancy Services" (Iндiя); 2009 р. - теперiшнiй час - Голова 

Ради директорiв ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. 

Марксистська, буд. 4. 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій 

емітента (для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Preludium B.V. (Нiдерланди) 62476602 Нiдерланди, 1011 VM 

р-н, Amsterdam, The 

Netherlands, 

Rapenburgerstraat 177, 

K, 

773 845 495 99 773 845 495 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 773 845 495 99 773 845 495 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 27.04.2017 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "МТС УКРАЇНА" за 2016 р. 

2. Про розподiл прибутку ПрАТ "МТС УКРАЇНА", затвердження розмiру рiчних 

дивiдендiв, дати, строкiв, порядку та способу їх виплати. 

3. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ 

"МТС УКРАЇНА" за 2016 р. 

4. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"МТС УКРАЇНА" за 2016 р. i затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"МТС УКРАЇНА" за   2016 р. 

5. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Генерального директора 

ПрАТ "МТС УКРАЇНА" за 2016 р. 

6. Про затвердження Положення про компенсацiї, що виплачуються членам 

Наглядової ради ПрАТ "МТС УКРАЇНА". 

7. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ 

"МТС УКРАЇНА" з членами Наглядової ради ПрАТ "МТС УКРАЇНА", та обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради 

ПрАТ "МТС УКРАЇНА". 

8. Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова 

рада ПрАТ "МТС УКРАЇНА".  

Результати розгляду питань порядку денного:  

З першого питання порядку денного прийнято рiшення: 

1.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 р. згiдно з Додатком 1 до цього 

Протоколу, в тому числi: 

 звiт незалежних аудиторiв щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 р. 

вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України згiдно з 

Додатком 2.1 (оригiнал українською мовою), Додатком 2.2 (неофiцiйний переклад 

оригiналу на росiйську мову) та Додатком 2.3 (неофiцiйний переклад оригiналу на 

англiйську мову) до цього Протоколу; 

фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 р., пiдготовлену вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i схвалену незалежними 

аудиторами згiдно з Додатком 3 до цього Протоколу. 

З другого питання порядку денного прийнято рiшення: 

2.1. Затвердити наступний розподiл нерозподiленого прибутку Товариства: 

Нерозподiлений прибуток минулих рокiв станом на 31.12.2016 р. 10 176 058 000 

гривень. 

У тому числi: 

- Чистий прибуток 2016 року 1 287 803 000 гривень 

- Чистий прибуток 2015 року 2 422 662 000 гривень 

- Чистий прибуток 2014 року 2 078 371 000 гривень 

Розподiлити на виплату дивiдендiв з прибутку: 

- 2014 та 2015 рр. 1 000 000 000 гривень 

- 2016 р. 400 000 000 гривень 

Залишити в складi нерозподiленого прибутку 8 776 058 000 гривень 

2.2. Затвердити розмiр дивiдендiв, що пiдлягають нарахуванню акцiонерам у 

розмiрi: 

Preludium B.V. (м. Амстердам, Нiдерланди) (99% вiд загальної кiлькостi акцiй)  1 

386 000 000 гривень, з урахуванням 5% податку на доходи нерезидента iз 

джерелом походження з України; 

"ПТТ Телеком Київ" (1% вiд загальної кiлькостi акцiй) 14 000 000 гривень. 



2.3. Здiйснити виплату дивiдендiв у сумi 1 400 000 000 гривень в грошовiй формi, 

у встановленi чинним законодавством термiни, пiсля отримання Товариством 

письмової вимоги акцiонера про таку виплату. 

Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо особам, якi є акцiонерами 

Товариства, на дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, шляхом перерахування цих коштiв на зазначенi ними рахунки, 

пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства. 

Виплату на користь акцiонера Preludium B.V. (м. Амстердам, Нiдерланди) 

здiйснити в доларах США, виходячи з фактичного курсу на дату придбання 

доларiв США уповноваженим банком та/або за рахунок коштiв в доларах США, 

що знаходяться на поточному рахунку Товариства, за курсом Нацiонального 

банку України, встановленого на дату фактичної оплати. 

З третього питання порядку денного прийнято рiшення: 

3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р. згiдно з Додатком 4 до 

цього Протоколу. 

З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення: 

4.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р. згiдно з Додатком 5 

до цього Протоколу.  

4.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р. згiдно з 

Додатком 6 до цього Протоколу. 

З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення: 

5.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2016 р. згiдно з 

Додатком 7 до цього Протоколу. 

З шостого питання порядку денного прийнято рiшення: 

6.1. Затвердити Положення про компенсацiї, що виплачуються членам Наглядової 

ради Товариства згiдно з Додатком 8 до цього Протоколу.  

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про компенсацiї, що 

виплачуються членам Наглядової ради Товариства. 

З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення: 

7.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються 

Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додатком 9 до цього 

Протоколу. 

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що 

укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 

З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення: 

8.1. Затвердити повне найменування Товариства: 

українською мовою - Приватне акцiонерне товариство "ВФ Україна"; 

англiйською мовою - Private Joint Stock Company "VF Ukraine"; 

росiйською мовою - Приватное акционерное общество "ВФ Украина". 

8.2. Затвердити скорочене найменування Товариства: 

українською мовою - ПрАТ "ВФ Україна"; 

англiйською мовою - PrJSC "VF Ukraine"; 

росiйською мовою - ПрАО "ВФ Украина". 

8.3. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї згiдно з Додатком 10 до цього 

Протоколу. 

8.4. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Статут Товариства в новiй редакцiї, 

доручити їй здiйснити, з правом передоручення, всi необхiднi юридичнi дiї, 

пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 14.08.2017 



Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ 

Україна". 

2. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

3. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна".  

4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ 

"ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ 

"ВФ Україна". 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова 

рада ПрАТ "ВФ Україна". 

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова 

рада ПрАТ "ВФ Україна". 

Результати розгляду питань порядку денного:  

З першого питання порядку денного прийнято рiшення:  

1.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради 

Товариства. 

З другого питання порядку денного прийнято рiшення: 

2.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi 5 (п'яти) осiб. 

З третього питання порядку денного прийнято рiшення: 

3.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Дмитрiєва Кирила Олександровича. 

3.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Дубовскова Андрiя Анатолiйовича. 

3.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Зоммера 

Рона. 

3.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Корня 

Олексiя Валерiйовича. 

3.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Тулгана 

Джошуа Блейра. 

З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення: 

4.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються 

Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додатком 1 до цього 

Протоколу. 

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що 

укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.07.2010 570/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000078620 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,01 781 662 1

16 

7 816 621,16 100 

Опис 

Акцiї ПрАТ "ВФ Україна" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не були в обiгу. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових 

бiржах вiдсутнi. Спосiб розмiщення - закритий. Протягом 2010 року вiдбулось переведення облiку простих iменних акцiй ПрАТ "МТС 

УКРАЇНА" з документарної форми iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя). ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було обрано 

депозитарiєм, що обслуговує емiсiю цих ЦП та в якому було депоновано глобальний сертифiкат. Депозитарна установа, в якiй були вiдкритi 

рахунки власникам ЦП, - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".  

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 6 501 227 
7 602 36

2 
190 286 225 271 6 691 513 

7 827 63

3 

  будівлі та споруди 889 039 942 771 179 613 218 337 1 068 652 
1 161 10

8 

  машини та обладнання 5 436 283 
6 462 05

3 
10 673 6 934 5 446 956 

6 468 98

7 

  транспортні засоби 38 957 48 963 0 0 38 957 48 963 

  земельні ділянки 2 385 2 385 0 0 2 385 2 385 

  інші 134 563 146 190 0 0 134 563 146 190 

2. Невиробничого 

призначення: 
443 323 0 0 443 323 

  будівлі та споруди 70 67 0 0 70 67 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 373 256 0 0 373 256 

Усього 6 501 670 
7 602 68

5 
190 286 225 271 6 691 956 

7 827 95

6 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): 

будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - вiд 3 до 50 рокiв, 

машини та обладнання - вiд 3 до 15 рокiв, 

транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв, 

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 до 20 рокiв; 

iншi основнi засоби - 5 рокiв 

Первiсна вартiсть основних засобiв -  22 745 855 тис.грн. 

Ступiнь їх зносу - 66,58%. 

Ступiнь їх використання -  29,02%. 

Сума нарахованого зносу -  15 143 170 тис.грн. 

Змiни (збiльшення)  вартостi  основних  засобiв  зумовленi  введенням  

в експлуатацiю нового  обладнання  та  проведеня  полiпшення  

iснуючих об'єктiв  основних засобiв. 

Обмежень на використання майна Товариства немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

10 993 378 10 187 043 

Статутний капітал (тис.грн) 7 817 7 817 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

7 817 7 817 

Опис Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних 

активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, 

короткострокових зобов'язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв 

майбутнiх перiодiв. 



Висновок Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу, що 

вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного 

товариства". 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 172 832 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 6 152 939 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 6 325 771 X X 

Опис Кредитiв банку немає.  

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення становлять 92 494 

тис. грн., у тому числi iншi довгостроковi зобов'язання - 31 284 

тис. грн., довгостроковi забезпечення - 61 210 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять 6 233 277 тис. 

грн., у тому числi 

поточна кредиторська заборгованiсть за: 

товари, роботи, послуги - 1 681 620 тис. грн.; 

розрахунками з бюджетом - 172 832 тис. грн., у тому числi з 

податку на прибуток - 113 420 тис.грн.; 

розрахунками зi страхування - 7 665 тис.грн., 

розрахунками з оплати працi - 19 027 тис.грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 77 827 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками - 3 027 258 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх 

розрахункiв - 266 682 тис. грн. 

Поточнi забезпечення - 279 014 тис. грн. 

Доходи майбутнiх перiодiв - 668 010 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 33 342 тис. грн. 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

30.05.2017 30.05.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

14.08.2017 15.08.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

22.09.2017 22.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 2 1 

2 2016 3 2 

3 2017 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

Загальнi збори проводились у заочнiй формi. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

Бюлетенями для голосування. 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 



Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  так 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  
 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
5 



членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

Рiчний звiт Наглядової ради затверджений Загальними зборами. 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  18 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) 
Спецiальний комiтет з питань повернення проблемних депозитiв 

iз банкiв, якi вiднесенi до неплатоспроможних 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Спецiальний комiтет з питань 

повернення проблемних депозитiв iз банкiв, якi вiднесенi до неплатоспроможних. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 



Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

для нового члена Наглядової ради була пiдготовлена презентацiя про 

дiяльнiсть Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна" 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
ні так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так ні ні ні 



та членів наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



про ринок 

цінних 

паперів 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так так так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 



Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Причин для змiни аудитора не було. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  



Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 



промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

1 Найменування аудиторської фірми 

(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

ПрАТ "Делойт енд Туш 

Юкрейнiан Сервiсез Компанi" 

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 

фізичної особи) 

25642478 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01033, м. Київ, вул. 

Жилянська,48,50А 

4 Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

номер: 1973, дата видачі: 

22.06.2001 

5 Реєстраційний номер, серія та номер, 

дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 369, серія 

П,  номер 000369, дата видачі 

21.05.2013, строк дії 26.02.2021 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою 

України 

номер: 0656, дата видачі: 

22.12.2016 

7 Звітний період, за який проведено 

аудит фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно 

позитивна; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

01 - безумовно позитивна 

9 Пояснювальний параграф (у разі 

наявності) 

- 

10 Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

номер: AUD/2017/47361, дата: 

11.09.2017 

11 Дата початку та дата закінчення 

аудиту 

дата початку: 16.02.2018,  дата 

закінчення: 09.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 09.03.2018 

13 Розмір винагороди за проведення 

річного аудиту, грн 

889 282,80 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері безпроводового 

електрозв'язку 
за КВЕД 61.20 

Середня кількість працівників: 2995 

Адреса, телефон: 01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, +380 44 389 58 00 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 4 049 867 4 627 404 

    первісна вартість 1001 7 746 592 9 262 803 

    накопичена амортизація 1002 ( 3 696 725 ) ( 4 635 399 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 483 976 1 033 272 

Основні засоби 1010 6 501 670 7 602 685 

    первісна вартість 1011 20 634 608 22 745 855 

    знос 1012 ( 14 132 938 ) ( 15 143 170 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 108 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 900 239 792 525 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 38 777 18 524 

Усього за розділом I 1095 11 974 529 14 074 518 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 31 621 24 506 

Виробничі запаси 1101 25 844 22 797 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 5 777 1 709 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 410 509 1 695 404 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 54 842 61 900 

    з бюджетом 1135 7 695 58 819 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 7 643 0 

    з нарахованих доходів 1140 6 679 1 188 

    із внутрішніх розрахунків 1145 487 257 539 791 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 40 199 63 829 

Поточні фінансові інвестиції 1160 6 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 408 606 648 093 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 1 407 783 646 095 

Витрати майбутніх періодів 1170 4 161 7 880 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 68 138 143 221 

Усього за розділом II 1195 3 519 713 3 244 631 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 15 494 242 17 319 149 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 817 7 817 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 214 1 086 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 954 1 954 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 176 058 10 982 521 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 10 187 043 10 993 378 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 62 769 31 284 

Довгострокові забезпечення 1520 46 435 61 210 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 109 204 92 494 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 173 356 1 681 620 

    розрахунками з бюджетом 1620 185 941 172 832 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 113 420 

    розрахунками зі страхування 1625 9 922 7 665 

    розрахунками з оплати праці 1630 17 176 19 027 

    одержаними авансами 1635 54 238 77 827 

    розрахунками з учасниками 1640 2 648 890 3 027 258 

    із внутрішніх розрахунків 1645 222 109 266 682 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 214 334 279 014 

Доходи майбутніх періодів 1665 605 317 668 010 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 66 712 33 342 

Усього за розділом IІІ 1695 5 197 995 6 233 277 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 15 494 242 17 319 149 

Примітки: Примiтки до Ф№1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 

 

Нематерiальнi активи - Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть придбаного 

нематерiального активу складається з цiни (вартостi) придбання, мита, непрямих податкiв, що не 

пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням 

до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних 

активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i 

пiдвищенням їх можливостей та термiну використання, якi сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних 

майбутнiх економiчних вигод. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для 

використання станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його 



використання, включено до складу витрат звiтного перiоду. Нематерiальнi активи амортизуються з 

використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваного термiну корисного використання активiв, 

який складає: Права користування майном згiдно з умовами договору Iншi нематерiальнi активи вiд 1 до 

19 рокiв Iншi нематерiальнi активи переважно включають вартiсть лiцензiй, придбаних у державних 

органiв, та придбаного програмного забезпечення.  Вартiсть лiцензiй амортизується з використанням 

прямолiнiйного методу протягом строку дiї лiцензiй, починаючи вiд моменту початку комерцiйної 

дiяльностi в зонi лiцензiй. Вартiсть програмного забезпечення амортизуються прямолiнiйним методом 

протягом iндивiдуально визначеного строку корисного використання, що становить вiд 1 до 10 рокiв. 

Термiн корисного використання нематерiальних активiв та метод їх амортизацiї може бути 

переглянутим, якщо в майбутньому очiкується змiна строку корисного використання активу або змiни 

умов отримання майбутнiх економiчних вигод.  Основнi засоби компанiї вiдображенi за первiсною 

вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть 

основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов'язанi з придбанням основних засобiв 

i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi 

витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до 

використання iз запланованою метою. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з 

наступних термiнiв корисного використання: Будинки, споруди та передавальнi пристрої вiд 3 до 50 

рокiв. Машини та обладнання вiд 3 до 15рокiв. Транспортнi засоби вiд 3 до 7 рокiв. Iнструменти, 

прилади, iнвентар (меблi) вiд 3 до 20 рокiв. Iншi основнi засоби вiд 4 до 5 рокiв. Малоцiннi необоротнi 

матерiальнi активи до 1 року. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, 

пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя 

тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд 

використання об'єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з 

використанням прямолiнiйного методу протягом строкiв корисного використання, що й у вiдповiдних 

основних засобiв. Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об'єкта в робочому 

станi, включаються в звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться. Доходи чи 

витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та 

залишкової вартостi i включаються до складу iнших доходiв та  витрат вiд звичайної дiяльностi. При 

вибуттi переоцiнених активiв суми переоцiнки, включенi в iнший додатковий капiтал, переносяться до 

складу нерозподiленого прибутку. Витрати на вiдновлення будiвель Компанiї капiталiзуються в мiру їх 

виникнення i вважаються незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва.   

Амортизацiя не нараховується на незавершене  будiвництво, невстановлене обладнання та iншi статтi 

незавершених капiтальних iнвестицiй до моменту вводу їх в експлуатацiю. Первiсна вартiсть об'єктiв 

основних засобiв Компанiї включає також суму забезпечення на демонтаж та приведення земельної 

дiлянки, на якiй вони розташованi, у стан, придатний для подальшого використання пiсля закiнчення 

строку оренди або використання об'єкту. До таких основних засобiв належать переважно антенно-

щогловi споруди, демонтаж яких вимагає суттєвих витрат. Зменшення корисностi основних засобiв та 

нематерiальних активiв - На кожну дату балансу Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних 

засобiв та нематерiальних активiв з метою визначення, чи iснують ознаки можливого зменшення їхньої 

корисностi. Якщо такi ознаки iснують, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу (якщо 

можливо таку суму визначити). Якщо неможливо визначити суму очiкуваного вiдшкодування окремого 

активу, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування групи, яка генерує грошовi кошти, до якої 

належить цей актив. Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу 

iнших витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми остаточної вартостi основних засобiв, що 

наводиться у примiтках до фiнансової звiтностi у графi "Iншi змiни за рiк". Непрацюючi активи, 

розташованi в неконтрольованiй Україною частинi територiй Луганської та Донецької областей,   якi 

опинились в  районi вiдсiчi збройної агресiї Росiйської Федерацiї, зокрема в районi проведення 

Антитерористичної  операцiї (АТО), що розпочалася з дати початку дiї Указу Президента України "Про 

рiшення Ради нацiональної безпеки та оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи 

щодо подолання терористичної загрози та збереженню територiальної цiлiсностi України" вiд 14.04.2014 

року № 405/2014, були знецiненi. Запаси - Запаси Компанiї складаються iз телефонних апаратiв, модемiв 

та аксесуарiв, утримуваних для продажу, матерiалiв та запасних частин для телекомунiкацiйного 

обладнання та iнших запасiв. Дебiторська заборгованiсть - Дебiторська заборгованiсть вiдображається за 

чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Довгострокова дебiторська 

заборгованiсть вiдображенавключає в себе заборгованiстюь, яка не буде погашена протягом наступного 



календарного року. Резерв сумнiвних боргiв - Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з 

платоспроможностi окремих дебiторiв. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли iснує об'єктивне 

свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всi суми, якi належать їй у вiдповiдностi з початковими 

умовами рахунку. Компанiя нараховує резерв на покриття заборгованостi абонентiв в залежностi вiд 

строку затримки її погашення. Резерв на покриття заборгованостi дилерiв, строк погашення якої сплив, 

нараховується за результатами оцiнки платоспроможностi дилерiв. Поточнi фiнансовi iнвестицiї - 

Фiнансовi iнвестицiї, якi можуть бути вiльно реалiзованi в будь-який момент (крiм iнвестицiй, якi є 

еквiвалентами грошових коштiв), представленi строковими депозитами термiном понад 92 днiв, але не 

перевищують один рiк. Грошi та їх еквiваленти - Грошi та їх еквiваленти включають готiвку, кошти на 

рахунках у банках, депозити до запитання i строковi депозити термiном до 92 днiв. Поточна 

кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - Поточна кредиторська заборгованiсть за 

одержаними авансами включає переважно аванси, отриманi вiд контрактних абонентiв. Компанiя вимагає 

вiд бiльшостi абонентiв попередню оплату за телекомунiкацiйнi послуги. Суми попередньої оплати, 

отриманi вiд абонентiв, вiдображаються як зобов'язання з одержаних авансiв i не визнаються доходами 

до моменту фактичного надання послуг абоненту. Доходи майбутнiх перiодiв - Компанiя вiдображає 

доходи майбутнiх перiодiв в момент придбання абонентом телефонних карток (ваучерiв), за допомогою 

яких вiн може поповнювати свiй картковий рахунок, на суму номiналу телефонної картки (ваучера). 

Дохiд визнається Компанiєю в тому перiодi, коли абонент отримав вiдповiднi послуги зв'язку. 

Забезпечення - Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи договiрнi 

зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення зобов'язань, погашення 

яких ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, та їх оцiнка може 

бути достовiрно визначена. Компанiя створює резерв на виплати працiвникам за вiдпустки, виплати 

працiвникам премiй за результатами дiяльностi, резерв на витрати, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї з 

утримання абонентiв, резерв на виплати дилерам за маркетинговi послуги. Нарахування резерву 

вiдображається як витрати звiтного перiоду. Зареєстрований (пайовий) капiтал - Зареєстрований 

(пайовий) капiтал визнається за вартiстю внесених власниками активiв, що зафiксована в установчих 

документах Компанiї. Дивiденди - Дивiденди оголошенi протягом звiтного перiоду визнаються як 

розподiл частини чистого прибутку мiж власниками вiдповiдно до частки їх участi у статутному капiталi 

Компанiї. Сума оголошених, але не сплачених дивiдендiв включається до поточних зобов'язань. 

Дивiденди за звiтний перiод, якi оголошенi пiсля дати балансу, але до затвердження керiвництвом 

фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються зобов'язаннями на дату балансу, але розкриваються у 

примiтках до фiнансових звiтiв. Фiнансовi iнструменти - Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюють та 

вiдображають за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов'язань 

або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий 

iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента 

(комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi фiнансових iнструментiв тощо). Облiкова полiтика 

стосовно оцiнки цих iнструментiв на кожну наступну пiсля визнання дату балансу розкривається у 

вiдповiдних статтях облiкової полiтики. Вiдстроченi податковi активи - Активи з вiдстроченого 

оподаткування визнаються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною реалiзацiя цих активiв за рахунок 

майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату складання рiчного бухгалтерського балансу 

Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи та балансову вартiсть визнаних 

вiдстрочених податкових активiв. Компанiя визнає ранiше невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є 

вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх прибутках, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Компанiя 

зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу лише у випадку, коли зникає вiрогiднiсть 

повної або часткової реалiзацiї такого активу у майбутнiх перiодах. 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 
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Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 11 745 324 11 175 861 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6 345 629 ) ( 6 767 731 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 5 399 695 4 408 130 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 742 056 757 807 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 834 306 ) ( 1 694 598 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 345 073 ) ( 1 350 276 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 307 249 ) ( 597 221 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 2 655 123 1 523 842 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 82 252 99 450 



Інші доходи 2240 54 081 57 107 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 15 050 ) ( 15 050 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 32 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 82 571 ) ( 92 969 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 693 803 1 572 380 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -487 340 -284 577 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2 206 463 1 287 803 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 206 463 1 287 803 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 847 369 4 537 584 

Витрати на оплату праці 2505 682 692 619 726 

Відрахування на соціальні заходи 2510 125 879 113 044 

Амортизація 2515 2 755 761 2 379 718 

Інші операційні витрати 2520 2 377 369 2 740 672 

Разом 2550 9 789 070 10 390 744 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 781 662 116 781 662 116 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 781 662 116 781 662 116 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2,822780 1,647520 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 2,822780 1,647520 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 1,79 0,64 

Примітки: Примiтки до Ф№2 "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 

 

Визнання доходiв - Доходи визнаються за методом нарахування на момент фактичного надання послуг 

чи передачi товарiв, незалежно вiд моменту виникнення пов'язаного з ними руху грошових коштiв. 

Вартiсть додаткових послуг розраховується на основi використаного часу або обсягу переданих даних у 

зв'язку з наданням додаткових послуг, таких як передача SMS-повiдомлень, пiдключення до мережi 

Iнтернет, послуги передачi даних. "ВФ Україна" вiдображає дохiд вiд наданого ефiрного часу та 

додаткових послуг в тому перiодi, в якому такi послуги надаються. Плата за роумiнг нараховується на 

основi чинних тарифiв Компанiї та вiдображається як дохiд вiд послуг роумiнгу, що надаються 

Компанiєю абонентам "ВФ Україна". "ВФ Україна" отримує похвилинну плату за роумiнг вiд iнших 

операторiв бездротового зв'язку за використання мережi "ВФ Україна" абонентами iнших мереж. Доходи 

вiд роумiнгу зменшуються на наданi операторам знижки, якщо мiж компанiями iснує вiдповiдний 

двостороннiй договiр про надання знижок. У випадку, коли такi договори знаходяться на стадiї 

пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням ставок, вказаних в попередньо узгоджених 

сторонами, але не пiдписаних договорах. Нарахованi, але нереалiзованi знижки вiдображаються в складi 

кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у випадку, якщо знижки реалiзуються через 

сплату грошовими коштами. В iншому випадку знижки враховуються як зменшення дебiторської 

заборгованостi за товари, роботи, послуги. Доходи вiд отримання плати за доступ до мережi Компанiї 

iнших телекомунiкацiйних компанiй нараховуються на основi чинних тарифiв Компанiї згiдно 

вiдповiдних двостороннiх договорiв. "ВФ Україна" продає своїм абонентам пакети передплаченого 

зв'язку окремо вiд телефонних апаратiв. Такi пакети дозволяють абонентам здiйснювати дзвiнки з 

мобiльного телефону чи користуватися iншими додатковими послугами, якi пропонуються Компанiєю, 

на суму визначеного авансу. В момент придбання абонентом пакету передплаченого зв'язку Компанiя 

надає новому абоненту право доступу до мережi. Дохiд вiд надання абоненту передплаченого зв'язку 

такого права визнається в тому перiодi, в якому стартовий пакет був реалiзований абоненту. Компанiя не 

утримує платню за пiдключення нових контрактних абонентiв. Визнання витрат - Витрати, якi несе "ВФ 

Україна" у зв'язку з наданням послуг мобiльного та фiксованого зв'язку, включають витрати на послуги 

iнших операторiв, оренду  майданчикiв для розмiщення телекомунiкацiйного обладнання, плату за 

послуги роумiнгу, амортизацiю та витрати на технiчне обслуговування мережi. За дзвiнки абонентiв, 

зроблених в зонах, якi знаходяться за межами територiй, що покриваються лiцензiями Компанiї, "ВФ 

Україна" сплачує вартiсть послуг роумiнгу операторам мобiльного зв'язку вiдповiдних регiонiв. Плата за 

роумiнг, яка перераховується iншим операторам, розраховується за тарифами цих операторiв та 

вiдображається в операцiйних витратах Компанiї. Витрати на роумiнг зменшуються на наданi 

операторами знижки, якщо мiж компанiями iснує вiдповiдний двостороннiй договiр про надання знижок. 

У випадку, коли такi договори знаходяться на стадiї пiдписання, знижки розраховуються iз 

застосуванням ставок, вказаних в попередньо узгоджених сторонами, але не пiдписаних договорах. 

Нарахованi, але не отриманi знижки вiдображаються як дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги у випадку, якщо знижки будуть отриманi грошовими коштами. В iншому випадку вони 

зменшують суму кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Витрати визнаються 

витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. 

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того 

звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Операцiйна оренда - Оренда вважається операцiйною, 

якщо договором оренди не передбачена передача Компанiї всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з правом 

користування та володiння активами. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати 

поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди. Функцiональна валюта - Функцiональною 

валютою Компанiї є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти 

Компанiї, вважаються операцiями в iноземних валютах. Операцiї з iноземною валютою - Монетарнi 

активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перерахованi в гривню за курсом обмiну валют Нацiонального 

банку України, який дiяв на кiнець звiтного перiоду. Доходи та витрати в iноземнiй валютi 

перераховуються за курсом обмiну валют Нацiонального банку України, який дiяв на дату проведення 

операцiї. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають при перерахуваннi, 

включаються до звiту про фiнансовi результати. Податок на прибуток - Витрати з податку на прибуток 



базуються на сумi прибутку за рiк, приймаючи до уваги вiдстрочене оподаткування. Сума вiдстрочених 

податкiв вiдображає чистий податковий ефект тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та 

зобов'язань для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, визначеною згiдно з податковим облiком. Вартiсть 

активiв та зобов'язань з вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки 

податку, яка має бути застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, в тих роках, коли сума 

тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. Оцiнка активiв та зобов'язань з 

вiдстроченого оподаткування вiдображає можливi податковi наслiдки, що виходитимуть з того, як 

Компанiя очiкує, на дату складання бухгалтерського балансу, вiдшкодувати та реалiзувати вартiсть таких 

активiв та зобов'язань. 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2017 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 14 068 449 12 489 955 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 624 143 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 77 827 54 238 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 33 892 99 098 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 567 168 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 107 426 79 060 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 237 068 ) ( 6 791 605 ) 

Праці 3105 ( 540 391 ) ( 476 750 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 130 094 ) ( 113 990 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 267 334 ) ( 2 162 290 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 260 039 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1 181 541 ) ( 738 711 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1 825 754 ) ( 1 423 579 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 139 572 ) ( 657 934 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 34 904 ) ( 29 494 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4 939 422 2 490 599 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 32 058 25 857 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 103 918 102 381 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 4 876 338 ) ( 3 288 069 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 140 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4 740 502 -3 159 831 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 1 021 632 ) ( 148 330 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 021 632 -148 330 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -822 712 -817 562 

Залишок коштів на початок року 3405 1 408 606 2 177 405 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 62 199 48 763 

Залишок коштів на кінець року 3415 648 093 1 408 606 

Примітки: Примiтки до Ф№3 "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

 

У звiтi про рух грошових кошiв рядки iншi надходження та iншi витрачання секцiї "Рух коштiв у 

результатi операцiйної дiяльностi" складалися з:  

 

2017 рiк. Iншi надходження: надходження  вiд компанiї Меридiан по поверененню ПДВ 5 576 тис.грн.. 

Надходження вiд  Фонду Соцiального  Страхуввння  (лiкарнянi) 8 358 тис. грн.. Iншi надходження 93 

492тис.грн. Всього iнших надходжень 107 426 тис. грн. 

 

Iншi витрачання: витрачання  на страхування  персоналу, автомобiлiв  та  майна 27 918 тис. грн.  

 

Iншi  витрачання  6 986 тис.грн. Всього iнших витрачань   34 904 тис. грн.  



 

2016 рiк.  Iншi надходження: надходження забезпечувального платежу 31 992 тис. грн. Надходження вiд 

продажу iноземної валюти 17 085 тис. грн.  Iншi надходження   29 983 тис.грн. 

 

Всього iнших надходжень   79060 тис. грн.Iншi витрачання 29 494 тис. грн. Всього iнших витрачань 29 

494тис. грн.  

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ 

УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

Звіт про власний капітал 
За 2017 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 7 817 0 1 214 1 954 10 176 058 0 0 10 187 043 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 7 817 0 1 214 1 954 10 176 058 0 0 10 187 043 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 206 463 0 0 2 206 463 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -1 400 000 0 0 -1 400 000 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -128 0 0 0 0 -128 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -128 0 806 463 0 0 806 335 

Залишок на кінець року  4300 7 817 0 1 086 1 954 10 982 521 0 0 10 993 378 

Примітки: Примiтки до Ф№4 "Звiт про власний капiтал" 

 

Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований (пайовий) капiтал Компанiї складав 7,817 тис. грн. та складався з 781,662,116 акцiй номiналом 0.01 гривня 

кожна. Всi акцiї вважаються рiвноцiнними з метою розподiлу прибутку i розподiлу майна при лiквiдацiї товариства. Згiдно зi статутом Компанiї капiтал 

був розподiлений таким чином: Акцiонер Preludium B.V., 62476602, НIДЕРЛАНДИ володiє 773 845 495 акцiями, що становить 99% вiд розмiру 

статутного капiталу. Акцiонер ПII "ПТТ Телеком Київ" (Україна) володiє 7 816 621 акцiями, що становить 1% вiд розмiру статутного капiталу. Разом - 

781 662 116 акцiй, що становить 100% вiд розмiру статутного капiталу. Протягом звiтного перiоду склад акцiонерiв не змiнювався. Зареєстрований 

статутний капiтал Компанiї повнiстю сплачений акцiонерами станом на 31 грудня 2017 року. 
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Титульний аркуш 
 

26.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ GR-19-04937 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Устинова О.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14333937 

4. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15 

5. Міжміський код, телефон та факс: +380 44 389 58 00, + 380 44 389 58 06 

6. Адреса електронної пошти: ntarasova@vodafone.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рiшення про затвердждення рiчної iнформацiї не виносилося на розгляд органiв 

управлiння. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.vodafo

ne.ua/uk/company/i

nvestors/informatio

n-disclosure 30.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління  

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що 

приватнi ацiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря вiдсутня. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової 

оцiнки. 

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 

не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судовi справи, позовнi вимоги 

на суму один i бiльше вiдсоткiв активiв Товариства, вiдсутнi. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому 

що посадовi особи не володiють акцiями Товариства. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що таких виплат не було. 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не 



надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни 

таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було. 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя 

про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

похiднi цiннi папери. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 

облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсоток 

розмiру статутного капiталу, не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду працiвники не 

володiли акцiями Товариства. 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають 

зазначену iнформацiю. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що 

Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне 

товариство не розкриває дану iнформацiю. 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких 

договорiв. 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 18.10.2004 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 7816621,16 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 2550 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 61.20 - Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку 

 42.22 - Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй 

 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 

2) МФО банку 

 380805 

3) Поточний рахунок 

 26009843986411 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 

5) МФО банку 

 380805 

6) Поточний рахунок 

 26009043986211 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВ "ВФ Ритейл" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 41457291 

4) Місцезнаходження 

 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, будинок 15 

5) Опис  

 ПрАТ "ВФ Україна" володiє 100% у статутному капiталi ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний 

капiтал складає 140 000 гривень. Органами управлiння є Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова 

рада  (5 осiб)  та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю - Ревiзiйна 



комiсiя, що складається з 4-х осiб. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 46.90 Неспецiалiзована 

оптова торгiвля (основний). 

Дата державної реєстрацiї ТОВ "ВФ Ритейл": 12.07.2017.  

Рiшення про участь у ТОВ "ВФ Ритейл"  прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" 

(Протокол  Наглядової ради № 171 вiд 10.07.2017р).  

 

1) Найменування 

 ТОВ "IТ СмартФлекс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 41836771 

4) Місцезнаходження 

 03057, м.Київ, Проспект Перемоги, будинок 49/2 

5) Опис  

 ПрАТ "ВФ Україна" володiє 99% у статутному капiталi ТОВ "IТ СмартФлекс". 1 % у 

статутному капiталi належить ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний капiтал складає 10 000 000 гривень. 

Статутом передбаченi органи управлiння:  Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова рада  та 

одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю -Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор). 

Основним видом дiяльностi за КВЕД є 62.01 Комп'ютерне програмування (основний). 

Дата державної реєстрацiї ТОВ "IТ СмартФлекс": 28.12.2017р.  

Рiшення про участь у ТОВ  "IТ СмартФлекс": прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" 

(Протокол  Наглядової ради № 180 вiд 12.12.2017р).  

 

 

17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 ППР№0000994209, 

25.01.2018 

Державна Фiскальна  

Служба України  

Офiс ВПП 

штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних в ЄРПН 

за звiтний перiод 

01/01/2017 - 

30/06/2017 п.201 

ст201НКУ 

Сплачено 

2 №4-Ц,  

20.02.2018 

 

Фонд Соцiального 

Страхування 

України.Управлiння  

виконавчої Дирекцiї  

Фондуу м. Києвi 

Повернення 

страхових коштiв 

Фонду соц. 

Страхування  

Украйни та сплата 

50% штрафу за 

неправомiрно 

витраченi страховi 

кошти 

Сплачено 

3 ППР№0009494209, 

16.05.2018 

Державна Фiскальна  

Служба України  

Офiс ВПП 

 штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних в ЄРПН 

Сплачено 



за звiтний перiод 

01/05/2016 - 

31/11/2017 п.201 

ст201НКУ 

4 №000954209, 

16.05.2018 

Державна Фiскальна  

Служба України  

Офiс ВПП 

штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних в ЄРПН 

за звiтний перiод 

01/12/2017 - 

31/03/2018 п.201 

ст201НКУ 

Сплачено 

5 КВ414/1063/АВ/ПТ/I

П/ФС-302,  
 

Державна  Служба 

України   з питань  

працi.Головне 

Управлiння 

Держпрацi у 

Київськiй областi 

штраф за порушення 

законодавства  про 

працю аб.8 част. 2 

ст. 265 КЗпП 

України 

Сплачено 

6 001564209, 

14.08.2018 

Державна Фiскальна  

Служба України  

Офiс ВПП 

 штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних в ЄРПН 

за звiтний перiод 

01/12/2017 - 

31/03/2018 п.201 

ст201НКУ 

Сплачено 

7 0004594406, 

26.11.2018 

Державна Фiскальна  

Служба України  

Офiс ВПП 

штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних в ЄРПН 

за звiтний перiод 

01/12/2017 - 

31/03/2018 п.201 

ст201НКУ 

Сплачено 

8 №420-ЦД-1-Е, 

13.02.2018 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

штраф за 

правопорушення 

законодавства на 

ринку цiнних 

паперiв 

Сплачено 

9 Податковi 

Повiдомлення 

рiшення в кiлькостi 

26 шт.,  

ГУДержавної 

Фiскальної   Служби  

в обласних центрах 

України 

штраф за 

несвоєчасну  сплату 

орендної плати по 

землi 

Сплачено 

10 Податковi 

Повiдомлення 

рiшення в кiлькостi 

6 шт.,  

ГУДержавної 

Фiскальної   Служби  

в обласних центрах 

України 

штраф за 

несвоєчасну  сплату  

екологiчного  

податку 

Сплачено 

 

 

 

 

 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю просування бренду в ПрАТ "ВФ 

Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 13.03.2018 № ОД / П-065.0 "Про змiни в органiзацiйнiй 

структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна " зi штатного розкладу Департаменту 

маркетингових комунiкацiй виключений Вiддiл комунiкацiй та розвитку бренду, в 

пiдпорядкуваннi директора з маркетингу перейменований Департамент маркетингових 

комунiкацiй на Департамент бренду та комунiкацiй. 

З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю торгового маркетингу, розвитку каналiв 

продажу i систематизацiї процесiв регiональних продажiв в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно 

до наказу вiд 02.04.2018 № ОД / П-094.2 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному 

розкладi ПрАТ "ВФ Україна" в пiдпорядкуваннi Директора з продажу та абонентського 

обслуговування створено Вiддiл торгового маркетингу, в пiдпорядкуваннi начальника 

Департаменту масового ринку перейменований Вiддiл органiзацiї продажу в монобрендових 

магазинах на Вiддiл розвитку каналiв продажу, зi штатного розкладу виключений Вiддiл 

дилерського продажу. 

З метою мiнiмiзацiї витрат на дистрибуцiю, оптимiзацiї бiзнес-процесiв продажу та 

обслуговування абонентiв масового ринку в ПрАТ "ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 

27.04.2018 № ОД / П-126.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ 

"ВФ Україна" та вiд 28.08.2018 № ОД / П-257.0 "Про внесення змiн до наказу вiд 27.04.2018 № 

ОД / П -126.0" Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi ПрАТ "ВФ Україна" 

зi штатного розкладу Департаменту масового ринку Дирекцiї з продажу та абонентського 

обслуговування виключенi 29 структурних пiдроздiлiв "Магазин Vodafone" в рiзних мiстах 

України. 

30.07.2018 р. Наглядовою радою Товариства затвердженi змiни органiзацiйної структури 

Товариства (Протокол № 190 вiд 31.07.2018), а саме: в пiдпорядкуваннi Генерального директора 

введена посада Директора зi стратегiї. На пiдставi рiшення Наглядової ради затверджено наказ 

вiд 06.08.2018 № ОД / П-231.1 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розкладi 

ПрАТ" ВФ Україна ", згiдно з яким в пiдпорядкуваннi Генерального директора створена посада 

Директора зi стратегiї. 

З метою оптимiзацiї та перерозподiлу вiдповiдальностi за виконання бiзнес-процесiв в ПрАТ 

"ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 20.08.2018 № ОД / П-246.0 "Про змiни в органiзацiйнiй 

структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна "зi штатного розкладу Департаменту 

безпеки виключений Вiддiл iнформацiйної безпеки, в пiдпорядкуваннi Директора з 

iнформацiйних технологiй включений до штатного розкладу Вiддiл iнформацiйної безпеки.  

З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiями логiстики, транспортного 

забезпечення, закупiвель, договiрної i транзакцiйної дiяльностi в ПрАТ "ВФ Україна" та 

вiдповiдно до наказу вiд 29.08.2018 № ОД / П-258.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та 

штатному розкладi ПрАТ "ВФ Україна" в пiдпорядкуваннi Директора iз закупок та 

адмiнiстративних питань створенi наступнi структурнi пiдроздiли: Департамент з 

адмiнiстративних питань, Вiддiл закупок технологiчного обладнання та послуг, Вiддiл закупок 

IТ обладнання та послуг, Вiддiл закупок виробничих матерiалiв та послуг. У пiдпорядкуваннi 

Директора iз закупок та адмiнiстративних питань у штатний розклад включений Вiддiл 

логiстики, перейменований Вiддiл аналiтичної та операцiйної договiрної дiяльностi на Вiддiл 

управлiння затратами та договiрною дiяльнiстю. 

З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю продажу i утримання абонентiв в ПрАТ 

"ВФ Україна" та вiдповiдно до наказу вiд 18.12.2018 № ОД / П-401.0 "Про змiни в органiзацiйнiй 

структурi та штатному розкладi ПрАТ" ВФ Україна "в пiдпорядкуваннi начальника 

Департаменту абонентського обслуговування створенi тнаступнi структурнi пiдроздiли: 



Львiвський центр дистанцiйного продажу, Днiпровський центр дистанцiйного продажу. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового слкдау (осiб) - 2 550 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1 

особа. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 

120 осiб. 

Фонд оплати працi - 879 111  тис. грн. 

Фонд оплати працi в 2018 роцi збiльшився в порiвняннi з 2017 роком на 73 176 тис. грн. 

Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам Товариства: У Kомпанiї iснує система розвитку персоналу 

синхронiзована i вибудувана пiд стратегiчнi цiлi Компанiї та перспективи розвитку бiзнесу, 

спрямована на пiдтримку та реалiзацiю конкретних запитiв керiвникiв пiдроздiлiв i проектних 

команд. Мiссiя УРП пiдвищувати професiйну компетентнiсть i особисту ефективнiсть 

спiвробiтникiв i бiзнес-пiдроздiлiв для досягнення найкращих результатiв бiзнесу i ефективних 

реакцiй на виклики зовнiшнього середовища. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть придбаного нематерiального 

активу складається з цiни (вартостi) придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають 

вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до 

стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. 

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз 

удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та термiну 

використання, якi сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод. 



Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для використання станi та 

одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, 

включено до складу витрат звiтного перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються з використанням прямолiнiйного методу протягом 

очiкуваного термiну корисного використання активiв, який складає: 

Права користування майном - згiдно з умовами договору 

Iншi нематерiальнi активи - вiд 1 до 19 рокiв 

Iншi нематерiальнi активи переважно включають вартiсть лiцензiй, придбаних у державних 

органiв, та придбаного програмного забезпечення. Вартiсть лiцензiй амортизується з 

використанням прямолiнiйного методу протягом строку дiї лiцензiй, починаючи вiд моменту 

початку комерцiйної дiяльностi в зонi лiцензiй. Вартiсть програмного забезпечення 

амортизується прямолiнiйним методом протягом iндивiдуально визначеного строку корисного 

використання, що становить вiд 1 до 10 рокiв. 

Термiн корисного використання нематерiальних активiв та метод їх амортизацiї може бути 

переглянутим, якщо в майбутньому очiкується змiна строку корисного використання активу або 

змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод. 

Основнi засоби 

Основнi засоби Компанiї вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого 

зносу та витрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну 

придбання, непрямi податки, якi пов'язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають 

вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, 

безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до 

використання iз запланованою метою. 

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з наступних термiнiв корисного 

використання: 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої вiд 3 до 50 рокiв 

Машини та обладнання - вiд 3 до 20  рокiв 

Транспортнi засоби - вiд 3 до 7   рокiв 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 до 20  рокiв 

Iншi основнi засоби - вiд 4 до 5 рокiв  

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи -  до 1 року 

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням 

об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що 

призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання 

об'єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з 

використанням прямолiнiйного методу протягом строкiв корисного використання, що й у 

вiдповiдних основних засобiв. 

Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об'єкта в робочому станi, 

включаються у звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться. 

Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень 

вiд реалiзацiї та залишкової вартостi i включаються до складу iнших прибуткiв або збиткiв вiд 

звичайної дiяльностi. При вибуттi переоцiнених активiв суми переоцiнки, включенi в iнший 

додатковий капiтал, переносяться до складу нерозподiленого прибутку. 

Витрати на вiдновлення будiвель Компанiї капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються 

незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Амортизацiя на цi суми не 

нараховується. Окрiм цього, амортизацiя не нараховується на невстановлене обладнання та iншi 

статтi незавершених капiтальних iнвестицiй до моменту вводу їх в експлуатацiю. 

Витрати на заробiтну плату спiвробiтникам Компанiї, чия дiяльнiсть пов'язана iз встановленням, 

монтажем, налагодженням основних засобiв, а також пов'язаних з ними нематерiальних активiв, 

капiталiзуються в мiру їх виникнення. Амортизацiя на цi суми нараховується аналогiчно до 

основних засобiв та нематерiальних активiв, щодо яких вiдбувається капiталiзацiя. 



Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв Компанiї включає також суму забезпечення на 

демонтаж та приведення земельної дiлянки, на якiй вони розташованi, у стан, придатний для 

подальшого використання пiсля закiнчення строку оренди або використання об'єкту. До таких 

основних засобiв належать переважно антено-щогловi споруди, демонтаж яких вимагає суттєвих 

витрат. 

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну дату балансу Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та 

нематерiальних активiв з метою визначення, чи iснують ознаки можливого зменшення їхньої 

корисностi. Якщо такi ознаки iснують, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування 

активу (якщо можливо таку суму визначити). Якщо неможливо визначити суму очiкуваного 

вiдшкодування окремого активу, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування групи, яка 

генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. 

Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу iнших 

витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми остаточної вартостi основних засобiв, що 

наводиться у примiтках до фiнансової звiтностi у графi "Iншi змiни за рiк". 

Непрацюючi активи, розташованi в неконтрольованiй Україною частинi територiй Луганської та 

Донецької областей, якi опинились в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО), що 

розпочалася з дати початку дiї Указу Президента України "Про рiшення Ради нацiональної 

безпеки та оборони України вiд 13 квiтня 2014 року "Про невiдкладнi заходи щодо подолання 

терористичної загрози та збереженню територiальної цiлiсностi України" вiд 14 квiтня 2014 року 

№ 405/2014, були знецiненi. 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в iншi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у 

бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть довгострокової фiнансової iнвестицiї 

складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових 

платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням довгострокової фiнансової 

iнвестицiї. 

Якщо придбання довгострокової фiнансової iнвестицiї здiйснюється шляхом обмiну на iншi 

активи, то її собiвартiсть визначається за справедливою вартiстю цих активiв. 

Пiсля первiсного визнання довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi 

у капiталi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, 

на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної 

величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж 

iнвестором i об'єктом iнвестування. 

Балансова вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму, 

що є часткою iнвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта iнвестування за звiтний перiод, iз 

включенням цiєї суми до складу доходу (втрат) вiд участi в капiталi. Одночасно балансова 

вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй зменшується на суму визнаних дивiдендiв вiд 

об'єкта iнвестування. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням 

резерву сумнiвних боргiв. Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає в себе 

заборгованiсть, яка не буде погашена протягом наступного календарного року. 

Резерв сумнiвних боргiв 

Компанiя нараховує резерв на покриття заборгованостi абонентiв в залежностi вiд строку 

затримки її погашення. Резерв на покриття заборгованостi дилерiв, строк погашення якої сплив, 

нараховується за результатами оцiнки платоспроможностi дилерiв. Компанiя також створює 

резерв на покриття сумнiвної та безнадiйної заборгованостi за авансовими платежами та 

грошовими коштами на рахунках у банках та за договорами факторингу, повернення яких або 

виконання робiт по яким є сумнiвним. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi 

вiд партнерiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Цей резерв 



утворюється в тих випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе 

отримати всi суми, якi належать їй у вiдповiдностi з початковими умовами рахунку. 

Грошi та їх еквiваленти 

Грошi та їх еквiваленти включають готiвку, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання 

i строковi депозити термiном до 92 днiв. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами включає переважно аванси, 

отриманi вiд контрактних абонентiв. Компанiя вимагає вiд бiльшостi абонентiв попередню 

оплату за телекомунiкацiйнi послуги. Суми попередньої оплати, отриманi вiд абонентiв, 

вiдображаються як зобов'язання з одержаних авансiв i не визнаються доходами до моменту 

фактичного надання послуг абоненту. 

Доходи майбутнiх перiодiв 

Компанiя вiдображає доходи майбутнiх перiодiв в момент придбання абонентом телефонних 

карток (ваучерiв), за допомогою яких вiн може поповнювати свiй картковий рахунок, на суму 

номiналу телефонної картки (ваучера). Дохiд визнається Компанiєю в тому перiодi, коли 

абонент отримав вiдповiднi послуги зв'язку. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи договiрнi 

зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення зобов'язань, 

погашення яких ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi 

вигоди, та їх оцiнка може бути достовiрно визначена. 

Компанiя створює резерв на виплати працiвникам за вiдпустки, виплати працiвникам премiй за 

результатами дiяльностi, резерв на виплати абонентам, резерв на виплати дилерам за 

маркетинговi послуги, а також резерв на виплату ПДВ в зв'язку з придбанням необоротних 

активiв. Нарахування резерву вiдображається як витрати звiтного перiоду. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 

Зареєстрований (пайовий) капiтал визнається за вартiстю внесених власниками активiв, що 

зафiксована в установчих документах Компанiї. 

Дивiденди 

Дивiденди оголошенi протягом звiтного перiоду визнаються як розподiл частини чистого 

прибутку мiж власниками вiдповiдно до частки їх участi у статутному капiталi Компанiї. Сума 

оголошених, але не сплачених дивiдендiв включається до поточних зобов'язань. Дивiденди за 

звiтний перiод, якi оголошенi пiсля дати балансу, але до затвердження керiвництвом фiнансової 

звiтностi до випуску, не визнаються зобов'язаннями на дату балансу, але розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi. 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються тодi, коли Компанiя стає стороною у 

контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. 

Фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюють та вiдображають за їх фактичною собiвартiстю, яка 

складається iз справедливої вартостi активiв, зобов'язань або iнструментiв власного капiталу, 

наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент, i витрат, якi 

безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента (комiсiйнi, 

обов'язковi збори та платежi при передачi фiнансових iнструментiв тощо). У подальшому 

фiнансовi зобов'язання вiдображаються за амортизованою вартiстю iз використанням методу 

ефективної вiдсоткової ставки. Облiкова полiтика стосовно оцiнки цих iнструментiв на кожну 

наступну пiсля визнання дату балансу розкривається у вiдповiдних статтях облiкової полiтики, 

викладеної у цiй Пояснювальнiй примiтцi. 

Визнання доходiв 

Доходи визнаються за методом нарахування на момент фактичного надання послуг чи передачi 

товарiв, незалежно вiд моменту виникнення пов'язаного з ними руху грошових коштiв. 

 



Компанiя використовує декiлька джерел отримання доходiв: 

виручка вiд обслуговування абонентiв: (а) щомiсячна та рiчна плата за тарифнi пакети; 

(б) плата за ефiрний час; (в) вартiсть додаткових послуг; (г) плата за роумiнг, яким користуються 

абоненти "ВФ Україна"; 

плата за роумiнг вiд iнших операторiв бездротового зв'язку за використання мережi "ВФ 

Україна" абонентами iнших мереж; 

платежi iнших телекомунiкацiйних компанiй за доступ до мережi Компанiї; 

платежi за пiдключення абонентiв передплаченого зв'язку; 

реалiзацiя обладнання: (а) продаж телефонних апаратiв; (б) продаж аксесуарiв; (в) продаж 

модемiв та роутерiв; 

надання каналiв зв'язку в операцiйну оренду; 

виручка вiд надання послуг фiксованого зв'язку, IР ТУ та iнтернету. 

Компанiя вiдображає дохiд вiд отримання щомiсячної та рiчної плати за тарифнi пакети в тому 

мiсяцi, в якому абоненту надаються послуги мобiльного зв'язку. 

Плата за ефiрний час включає вартiсть дзвiнкiв, яка встановлюється в залежностi вiд тривалостi 

розмови, мiсцезнаходження абонента та виду послуг, що надаються. 

Вартiсть додаткових послуг розраховується на основi використаного часу або обсягу переданих 

даних у зв'язку з наданням додаткових послуг, таких як передача SМS-повiдомлень, 

пiдключення до мережi Iнтернет, послуги передачi даних. "ВФ Україна" вiдображає дохiд вiд 

наданого ефiрного часу та додаткових послуг в тому перiодi, в якому такi послуги надаються. 

Плата за роумiнг нараховується на основi чинних тарифiв Компанiї та вiдображається як дохiд 

вiд послуг роумiнгу, що надаються Компанiєю абонентам "ВФ Україна". 

"ВФ Україна" отримує по-хвилинну плату за роумiнг вiд iнших операторiв бездротового зв'язку 

за використання мережi "ВФ Україна" абонентами iнших мереж. Доходи вiд роумiнгу 

зменшуються на наданi операторам знижки, якщо мiж компанiями iснує вiдповiдний 

двостороннiй договiр про надання знижок. У випадку, коли такi договори знаходяться на стадiї 

пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням ставок, вказаних в попередньо узгоджених 

сторонами, але не пiдписаних договорах. 

Нарахованi, але нереалiзованi знижки вiдображаються в складi кредиторської заборгованостi за 

товари, роботи, послуги у випадку, якщо знижки реалiзуються через сплату грошовими 

коштами. В iншому випадку знижки враховуються як зменшення дебiторської заборгованостi за 

товари, роботи, послуги. 

Доходи вiд отримання плати за доступ до мережi Компанiї iнших телекомунiкацiйних компанiй 

нараховуються на основi чинних тарифiв Компанiї згiдно вiдповiдних двостороннiх договорiв. 

"ВФ Україна" продає своїм абонентам пакети передплаченого зв'язку окремо вiд телефонних 

апаратiв. Такi пакети дозволяють абонентам здiйснювати дзвiнки з мобiльного телефону чи 

користуватися iншими додатковими послугами, якi пропонуються Компанiєю, на суму 

визначеного авансу. 

В момент придбання абонентом пакету передплаченого зв'язку Компанiя надає новому абоненту 

право доступу до мережi. Дохiд вiд надання абоненту передплаченого зв'язку такого права 

визнається в тому перiодi, в якому стартовий пакет був активований абонентом. Компанiя не 

утримує платню за пiдключення нових контрактних абонентiв. 

"ВФ Україна" реалiзує телефоннi апарати, аксесуари до них, модеми та роутери як клiєнтам, якi 

заключають контракти про надання послуг, так i iншим особам. Компанiя вiдображає дохiд вiд 

реалiзацiї телефонних апаратiв та аксесуарiв до них в момент передачi їх клiєнту. 

Визнання витрат 

Основнi витрати, якi несе "ВФ Україна" у зв'язку з наданням послуг мобiльного та фiксованого 

зв'язку, включають витрати на послуги iнших операторiв, оренду майданчикiв для розмiщення 

телекомунiкацiйного обладнання, плату за послуги роумiнгу, собiвартiсть телефонних апаратiв, 

аксесуарiв, модемiв та роутерiв, амортизацiю та витрати на технiчне обслуговування мережi. 

За дзвiнки абонентiв, зроблених в зонах, якi знаходяться за межами територiй, що покриваються 



лiцензiями Компанiї, "ВФ Україна" сплачує вартiсть послуг роумiнгу операторам мобiльного 

зв'язку вiдповiдних регiонiв. Плата за роумiнг, яка перераховується iншим операторам, 

розраховується за тарифами цих операторiв та вiдображається в операцiйних витратах Компанiї. 

Витрати на роумiнг зменшуються на наданi операторами знижки, якщо мiж компанiями iснує 

вiдповiдний двостороннiй договiр про надання знижок. У випадку, коли такi договори 

знаходяться на стадiї пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням ставок, вказаних в 

попередньо узгоджених сторонами, але не пiдписаних договорах. 

Нарахованi, але не отриманi знижки вiдображаються як дебiторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отриманi грошовими коштами. В iншому 

випадку вони зменшують суму кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. 

Вартiсть телефонних апаратiв, аксесуарiв, модемiв та роутерiв, проданих абонентам в 

роздрiбних пунктах продажу чи в складi пакету послуг при пiдписаннi контракту на 

обслуговування, вiдноситься на витрати в момент передачi обладнання клiєнту. 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

Операцiйна оренда 

Оренда вважається операцiйною, якщо договором оренди не передбачена передача Компанiї 

всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з правом користування та володiння активами. Витрати за 

операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну 

оренди. 

Функцiональна валюта 

Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються 

вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються операцiями в iноземних валютах. 

Операцiї з iноземною валютою 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перерахованi в гривню за курсом обмiну 

валют Нацiонального банку України, який дiяв на кiнець звiтного перiоду. Доходи та витрати в 

iноземнiй валютi перераховуються за курсом обмiну валют Нацiонального банку України, який 

дiяв на дату проведення операцiї. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi 

виникають при перерахуваннi, включаються до звiту про фiнансовi результати. 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток базуються на сумi прибутку за рiк, приймаючи до уваги 

вiдстрочене оподаткування. Сума вiдстрочених податкiв вiдображає чистий податковий ефект 

тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового 

облiку та вартiстю, визначеною згiдно з податковим облiком. Вартiсть активiв та зобов'язань з 

вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка має бути 

застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, втих роках, коли сума тимчасових 

рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. Оцiнка активiв та зобов'язань з вiдстроченого 

оподаткування вiдображає можливi податковi наслiдки, що виходитимуть з того, як Компанiя 

очiкує, на дату складання бухгалтерського балансу, вiдшкодувати та реалiзувати вартiсть таких 

активiв та зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи 

Активи з вiдстроченого оподаткування визнаються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною 

реалiзацiя цих активiв за рахунок майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату 

складання рiчного бухгалтерського балансу Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi 

податковi активи та балансову вартiсть визнаних вiдстрочених податкових активiв. Компанiя 

визнає ранiше невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх 

прибутках, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Компанiя зменшує балансову вартiсть 

вiдстроченого податкового активу лише у випадку, коли зникає вiрогiднiсть повної або 

часткової реалiзацiї такого активу у майбутнiх прибутках. 

 



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Види послуг, що надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше 

вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: 

10 i бiльше вiдсоткiв доходу за звiтнiй рiк Компания отримала: 

1) вiд  виручки вiд обслуговування абонентiв, а саме: (а) щомiсячна та рiчна плата за 

тарифнi пакети;(б) плата за ефiрний час; (в) вартiсть додаткових послуг; (г) плата за роумiнг.; 

2) за рахунок платежiв iнших телекомунiкацiйних компанiй за доступ до мережi Компанiї 

3) за наданi  послуги фiксованого зв'язку, IР ТУ та iнтернету. 

Тарифнi плани в Українi: Компанiя пропонує iндивiдуальнi тарифи по всiй Українi зi 

спецiальними умовами та регiональними тарифними планами, якi спрямованi на розмежування 

потреб абонентiв у рiзних сегментах ринку пiд брендом Vodafone. Тарифи Компанiї в Українi 

орiєнтованi на наступнi три основнi сегменти: (i) Контракт для бiзнесу (ii) Iндивiдуальний 

контракт (iii) Передплата. 

Компанiя (ПрАТ "ВФ Україна", Vodafone) має такi контрактнi тарифнi плани: 

Контракт для бiзнесу: Пропозицiї для корпоративних клiєнтiв "Vodafone Red Business" дiють на 

всiй територiї України i пропонують всi послуги вiдповiдно до принципiв "без турбот". Vodafone 

пропонує широкий спектр тарифних планiв для корпоративних клiєнтiв для задоволення всiх 

їхнiх бiзнес-потреб: "Red Business VIP", "Red Business XXL", "Red Business XL", "Red Business 

L+", "Red Business L", "Red Business M", "Red Business S", "Red Business XS". Усi тарифи 

пропонують послугу "все включено": необмеженi дзвiнки в мережi Vodafone Україна та МТС-

Україна; ГБ  мобiльного iнтернету EDGE / 3G / 4G; пакетнi хвилини для дзвiнкiв (крiм "Red 

Business XS") та SMS / MMS в iншi мережi в Українi та до iнших 62 країн свiту. Також абоненти 

можуть користуватися тим же обсягом послуг в роумiнгу як i в Українi, за умови активацiї 

послуги "Роумiнг як вдома" за додаткову плату протягом 30 днiв. Крiм того, iснують тарифи для 

iнтернету речей "Vodafone IoT". Вони представленi 6 тарифними планами: "Vodafone IoT M", 

"Vodafone IoT L", "Vodafone IoT 3G S", "Vodafone IoT 3G M", "Vodafone IoT 3G L", "Vodafone 

IoT 3G XL", "Vodafone IoT". 3G XXL ". Всi тарифи пропонують мобiльний EDGE / 3G / 4G 

Internet, передачу даних CSD та SMS / MMS на iншi мережi в Українi та 62 країни свiту. Є 

можливiсть активувати послугу "Роумiнг як вдома" на 30 днiв, що дає вигiднi умови в роумiнгу 

за додаткову плату. 

Рiзновид контрактних для бiзнесу тарифних планiв "Smart Office", мають необмеженi дзвiнки в 

мережi та необемежений мобiльний iнтернет, пакетнi хвилини дзвiнкiв та SMS на iншi 

оператори мобiльного зв'язку, спецiальнi цiни на мiжнароднi дзвiнки, без плати за з'єднання та 

похвилинною тарифiкацiєю. Компанiя пропонує унiкальний продукт "ULTRA" для важливих 

клiєнтiв, якi мають необмеженi дзвiнки та SMS в мережi, необмежений мобiльний iнтернет та 



спецiальнi цiни на мiжнароднi дзвiнки та роумiнг. Також у нас є спецiальнi тарифнi плани для 

автоматизованого (M2M) сегменту "Telematika", "Navigator", "Monitor", якi поєднують пакети 

послуг для карт M2M, iндивiдуальне обслуговування, спецiальнi тарифи на роумiнг даних, 

спецiальнi SIM-карти та послуги консультацiйної пiдтримки. 

Iндивiдуальний контракт: На всiй територiї України дiють пропозицiї для масового ринку 

"Vodafone Red L" та тарифи "Vodafone Red S", "Vodafone Red Light" (iндивiдуальнi тарифи). 

Вони пропонують послуги "все включено" вiдповiдно до принципiв "без турбот" i пiдходять для 

активних користувачiв дзвiнкiв та iнтернету. 

У травнi 2018 року Vodafone Україна запропонувала клiєнтам нову контрактну лiнiйку тарифiв: 

"Vodafone Red" (S, M, L XL i XXL) i Vodafone Ultra (Ultra, Ultra VIP). Тарифна лiнiйка Vodafone 

Red включає тарифи з 4G Internet - вiд 2 Гб до необмеженого пакету, пакетнi хвилини до будь-

яких iнших українських мереж - вiд 50 до безлiмiтних, на українськi та iноземнi номери вiд 50 

до 2500 одиниць та комплекти до 750 хвилин дзвiнкiв на мiжнароднi напрями. 

Компанiя має наступнi передплаченi тарифнi плани: 

Лiнiйки тарифних планiв з передоплатою, призначенi для абонентiв масового ринку. Є тарифнi 

плани, якi дiють по всiй Українi i варiюються за вартiстю включених послуг i щомiсячних 

платежiв: "Vodafone Red XS + / S / M / L" Також є тарифнi плани з бiльшими обсягами послуг: 

"Vodafone EXTRA S", "Vodafone EXTRA M",  "Vodafone EXTRA L", з необмеженими 

месенджерамм i соцiальними мережеами. Всi цi послуги доступнi також у роумiнгу в 

найпопулярнiших європейських країнах зi спецiальною послугою роумiнгу на 7 днiв - "Роумiнг 

як вдома". 

Крiм того, iснують тарифи для дзвiнкiв з фактичною платою за використання послуг "Light" з 

необмеженими дзвiнками в мережi та тариф "Light+". 

Ми також пропонуємо тарифнi плани, якi орiєнтованi безпосередньо на користувачiв планшетiв, 

GPS / GSM-автосигналiзацiй та iнших смарт-пристроїв в яких плата здiйснюється за фактичне 

користування: "Vodafone Device S", "Vodafone Device M", "Vodafone Device L". 

Додатково, iснує тарифний план для Львiвської областi "Zahid" з унiкальною послугою - 

необмеженi дзвiнки в Польщу. Тарифна лiнiйка "Vodafone Family", яка включає в себе соцiальнi 

мережi, внутрiшнi та мiжнароднi дзвiнки. 

У другiй половинi 2018 року запущенi новi тарифнi плани 4G: "SuperNet Start", "SuperNet Pro", 

"SuperNet Pro-1", "SuperNet Unlim", яка включала великий обсяг Iнтернет трафiку - вiд 4 Гб до 

безлiмiту, набори додаткових хвилин на iншi Українськi мережi - вiд 65 до 150 хвилин, 

комплекти з 30 хвилинами мiжнародних дзвiнкiв, необмеженi мессенджери i соцiальнi мережi, 

необмежений YouTube. 

У 2018 роцi ми пропонували iнтернет орiєнтованi тарифи: "SuperNet Pro-1", "SuperNet Turbo", та 

тарифну лiнiю "Vodafone Family", яка включає соцiальнi мережi, внутрiшнi та мiжнароднi 

дзвiнки. 

Ринок збуту послуг Компанiї - територiя України, основними  клiєнтами є  фiзичнi  особи, 

громадяни України. Компанiя не  шукає нових ринкiв збуту. 

Канали збуту продукцiї Компанiї можна роздiлити на 2 напрямки - монобрендовий та 

мультiбрендовий. Пiд монобрендовим каналом маються на увазi торговельнi точки, якi 

працюють пiд брендом "Vodafone" та належать або Дочiрньому товариству Компанiї - ТОВ "ВФ 

Ритейл", або партнерам Компанiї. Пiд мультибрендовим каналом маються на увазi - роздрiбнi 

торговельнi точки, як мережевi, так i немережевi.  

На ринку телекомунiкацiй в Українi iснують значнi полiтичнi, економiчнi, юридичнi та 

податковi ризики. 

Тривала полiтична i економiчна криза в Українi призвела до погiршення ринкової кон'юнктури, 

зниження якостi платiжного балансу i загального дефiциту iноземної валюти в країнi, що в свою 

чергу призвело до значного ослаблення курсу нацiональної валюти. 

З початку лютого 2014 року в Українi дiє плаваючий валютний курс гривнi по вiдношенню до 

долара США: курс гривнi впав з 15,77 грн. за 1 дол. США на кiнець 2014 р до 27,69 грн. за 1 дол. 



США на кiнець 2018 р. Розрахунки держбюджету на 2019 рiк зробленi з урахуванням курсу 29,4 

грн. на кiнець року. На подальший курс долара впливатимуть багато факторiв. Серед них: 

полiтичнi вибори в Українi; 

кiлькiсть валютної виручки для українських експортерiв; 

дефiцит зовнiшньоторговельного балансу; 

глобальна криза (торговельнi вiйни, падiння фондових ринкiв); 

можливiсть зовнiшнього фiнансування. 

Ослаблення гривнi по вiдношенню до долара США i/ або євро може збiльшити витрати, 

номiнованi як у гривнi, так i у валютi. 

На 2018 року НБУ прогнозував зростання реального ВВП на рiвнi 3,4%, IСЦ 8,9%. За 

прогнозами нацiональних i мiжнародних фiнансових органiзацiй в 2018 р. зростання реального 

ВВП очiкувалося на рiвнi 3,0%, IСЦ 9,4%. За даними Державної служби статистики України, в 

груднi 2018 р. IСЦ в рiчному вимiрi склав 9,8%. За оцiнками Нацiонального банку, за 2018 рiк 

ВВП вирiс на 3,3%. Прискорення темпiв iнфляцiї в Українi може привести до зниження рiвня 

купiвельної спроможностi населення, що може вплинути на рiвень споживання i зниження 

операцiйної рентабельностi ПрАТ "ВФ Україна". 

Банкiвська криза, ризик банкрутства чи фiнансової неспроможностi банкiв,  можуть привести до 

втрати сум депозитiв або негативно вплинути на здатнiсть Компанії здiйснювати банкiвськi 

операцiї, що може мати негативнi наслiдки для бiзнесу, фiнансового становища i результатiв 

дiяльностi. 

У 2015 року Указом Президента України було затверджено рiшення РНБОУ "Про застосування 

персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)". В даному 

Рiшеннi мiститься список юридичних та фiзичних осiб, до яких застосовуються такi санкцiї 

термiном на один рiк. З тих пiр санкцiйнi списки постiйно переглядаються. 

Актуальнi на сьогоднi санкцiї створюють для ПрАТ "ВФ Україна" обов'язки як оператора 

телекомунiкацiй, зокрема: 

обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання 

телекомунiкацiйних мереж загального користування особам, якi є абонентами Компанiї i до яких 

передбачена така санкцiя; 

заборона надання послуг з доступу користувачам Iнтернет, що є абонентами ПрАТ "ВФ 

Україна", до певних ресурсiв i сервiсiв, якi належать особам, до яких застосовується вiдповiдна 

санкцiя; 

заборона надання послуг з доступу користувачам мережi Iнтернет до перелiку ресурсiв/ сервiсiв; 

заборона передачi технологiй, прав на об'єкти iнтелектуальної власностi; 

призупинення виконання економiчних i фiнансових зобов'язань. 

На сьогоднi щодо ПрАТ "ВФ Україна" не було введено жодної санкцiї. 

05.10.2017 р. прийнятий та увiйшов в силу 09.05.2018 р. Закон України "Про основи 

забезпечення кiбербезпеки в Українi". Закон встановлює вимоги i порядок визначення об'єктiв 

критичної iнфраструктури для забезпечення кiбербезпеки. Всi пiдприємства сфери 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй можуть бути визнанi об'єктами критичної 

iнфраструктури, що може привести до додаткових витрат i додаткової вiдповiдальностi за 

забезпечення кiберзахисту.  

У 2017 р НКРЗI затвердила План заходiв щодо скасування роумiнгу в країнах ЄС. Перехiд на 

домашнi тарифи в зазначених в Планi країнах запланований на 2019-2020 рр. Не можна 

виключати, що за аналогiєю з регулюванням мiжнародного iнтерконекту, можливо державне 

регулювання мiжоператорських тарифiв для SMP операторiв за надання послуг мiжнародного 

роумiнгу. На початку вересня 2017 р Європарламент попередньо погодив можливiсть 

скасування роумiнгу мiж країнами ЄС та країнами Схiдного партнерства. Зниження оптових i 

роздрiбних тарифiв може вплинути на доходи вiд мiжнародного роумiнгу. 

Постановою НБУ у вереснi 2014 р. була введена заборона проведення ряду операцiй в iноземнiй 

валютi, в т.ч. повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв. Дана заборона 



продовжувалася  вiдповiдними постановами НБУ до середини 2016 г. З кiнця 2017 року 

постановою НБУ дозволена репатрiацiя дивiдендiв, нарахованих до 2016 року включно. 

Щомiсячний лiмiт на репатрiацiю дивiдендiв за перiод до 2013 року включно становить 2 млн. 

доларiв США, за перiод з 2014 р - до 5 млн. доларiв США. У березнi 2018 НБУ прийняв нову 

постанову, яка дозволяє репатрiацiю дивiдендiв незалежно вiд перiоду, за який вони нарахованi, 

в рамках щомiсячного лiмiту - 7 млн. доларiв США. 

04.01.2019 р. НБУ затвердив нову систему валютного регулювання i оприлюднив дорожню 

карту валютної лiбералiзацiї. Дорожня карта валютної лiбералiзацiї, розроблена НБУ спiльно з 

експертами МВФ, передбачає покрокове зняття всiх валютних обмежень вiдповiдно до темпiв 

полiпшення макроекономiчних умов в Українi, а також прийняття низки законiв, спрямованих 

на пiдвищення якостi регулювання небанкiвського фiнансового ринку i попередження 

непродуктивного вiдтоку капiталу з країни (законопроект про протидiю BEPS "Щодо 

iмплементацiї Плану протидiї розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-пiд 

оподаткування"). Серед головних прiоритетiв НБУ - зняття ряду обмежень, пов'язаних з 

веденням зовнiшньоекономiчної дiяльностi та перешкоджанням надходженню нових iноземних 

iнвестицiй в Україну, включаючи зниження i/ або скасування лiмiту на репатрiацiю дивiдендiв. 

Незважаючи на це, не можна виключати, що в майбутньому обмеження на репатрiацiю 

дивiдендiв знову будуть посиленi. 

Система оподаткування в Українi знаходиться в процесi реформування, а неоднозначнi 

положення податкового законодавства створюють проблеми в його застосуваннi на практицi. 

Для скорочення ризикiв на всiх рiвнях управлiння Компанiєю застосовується комплекс заходiв, 

якi є невiд'ємною частиною операцiйного управлiння, стратегiчного, бiзнес, бюджетного, 

комерцiйного та iнвестицiйного планування. Iнтегроване управлiння ризиками спрямоване на 

забезпечення розумної гарантiї досягнення стратегiчних цiлей ПрАТ "ВФ Україна" i 

пiдтримання рiвня ризику в прийнятних межах. Це досягається за рахунок функцiонування 

системи виявлення i систематичного аналiзу ризикiв i врахування iстотних ризикiв при 

прийняттi управлiнських рiшень. У Компанiї дiє нормативний документ (полiтика), який 

встановлює основнi етапи, принципи органiзацiї i функцiонування системи iнтегрованого 

управлiння ризиками ПрАТ "ВФ Україна". 

Нормативний документ включає: 

Загальнi принципи управлiння ризиками. 

Цiлi i завдання процесу управлiння ризиками. 

Опис загальної концепцiї i процесу iнтегрованого управлiння ризиками. 

Розподiл вiдповiдальностi за управлiння ризиками. 

Визначення базових понять, якi використовуються в процесi управлiння ризиками. 

Принципи прийняття рiшень з урахуванням ризикiв. 

Основними тенденцiями розвитку рухомого (мобiльного) зв'язку у 2018 роцi були:  

- продовження розгортання телекомунiкацiйних мереж четвертого поколiння (4G) в смугах 

радiочастот 1800 МГц та 2600 МГц, за рахунок чого вiдбулось суттєве зростання обсягу 

споживання Iнтернет трафiку;  

- зростання доходiв операторiв телекомунiкацiй в доходах яких найбiльшу питому вагу вперше 

склали доходи вiд надання послуг з доступу до мережi Iнтернет, частка доходiв вiд надання 

послуг з доступу до мережi Iнтернет у загальному обсязi доходiв збiльшилась вiдносно 2017 

року на 13,0% i склала 45,8%;  

- зменшення на 3,8% кiлькостi абонентiв мобiльного зв'язку за рахунок вiдмови вiд 

використання абонентами декiлькох SIM-карток рiзних операторiв;  

- зростання користування споживачами рiзноманiтних месенджерiв;  

- продовжується тенденцiя падiння обсягiв передачi SMS, MMS повiдомлень.  

- запровадження пакетiв послуг з фiксованою платою, якi передбачають надання послуг 

мобiльного телефонного зв'язку, у тому числi фiксованої кiлькостi хвилин, що входять до 

вартостi пакету послуг iз включенням до них послуг доступу до мережi Iнтернет та 



мiжнародного телефонного зв'язку тощо;  

- продовження запланованого на 2019 рiк впровадження послуги iз перенесення абонентських 

номерiв;  

- пiдвищення попиту споживачiв на послуги M2M та послуги Internet of Things; 

Спостерiгається тенденцiя до збiльшення доходiв вiд надання послуг мобiльного зв'язку.  

Загальнi доходи вiд надання послуг мобiльного зв'язку у 2018 роцi склали 34 978 млн грн, а  їх 

питома вага у загальному обсязi доходiв вiд надання телекомунiкацiйних послуг становила 

61,9%.  

У 2018 роцi загальний обсяг iнвестицiй операторiв становив 17 958 млрд грн.  

За пiдсумками 2018 року кiлькiсть абонентiв в Українi (ПрАТ " ВФ Україна ") склала 19,7 млн., 

або 36,8% частки ринку. Проникнення послуг мобiльного зв'язку в Українi в 4 кварталi 2018 за 

нашими оцiнками склало 126,5% з кiлькiстю абонентiв 53,3 млн. 

Основними конкурентом ПрАТ " ВФ Україна " є ПрАТ "Київстар", дочiрня компанiя Veon Ltd. 

ТОВ "Лайфселл" - дочiрня компанiя Turkcell є третьою за величиною гравцем, що надає послуги 

мобiльного зв'язку.  

На початку 2018 року ПрАТ " ВФ Україна " брала участь в тендерi з придбання лiцензiй для 

впровадження зв'язку четвертого поколiння. План на 2018 рiк по будiвництву LTE БС виконаний 

на 102%. За пiдсумком 2018 року 98% населення покрито 2G мережею; 3G i 4G мережi доступнi 

у всiх областях країни i покривають населення на 85% i 45% вiдповiдно. 

Запуск технологiї 4G, фокус на будiвництвi LTE i активне розширення покриття мережi 3G 

компанiї ПрАТ " ВФ Україна " стали основними факторами дворазового зростання споживання 

послуг передачi даних. Компанiя полiпшила результати операцiйної ефективностi за рахунок 

зростання кiлькостi data-користувачiв в базi. 

З 1 травня 2019 року планується запуск послуги змiни мобiльного оператора зi збереженням 

телефонного номера. 

Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у 

загальному обсязi постачання: 

Huawei Technologies Co., Ltd, 

ТОВ "Хуавей Україна" 

ТОВ "Сiтронiкс Телеком Солюшнс" 

Nokia Solutions and Networks OY 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За перiод з 01.01.2014 по 31.12.2018 рокiв ПрАТ "ВФ Україна" було вiдчужено частину 

фiксованого бiзнесу, а саме контрольний пакет акцiй (50,91%) ТОВ "Комстар-Україна".  

2014 продаж активiв (телекомунiкацiйне обладнання, матерiали,  комп'ютерну технiку, сервери, 

лiнiйно-кабельнi споруди та iншi матерiали та обладнання). 2015 продаж   частини активiв 

(телекомунiкацiйне обладнання, матерiали, комп'ютерну технiку, сервери, лiнiйно-кабельнi 

споруди та iншi матерiали та обладнанн). Основнi придбання: 

23 лютого 2015 - Компанiя придбала шляхом тендеру лiцензiю на зв'язок у стандартi UMTS, 

заплативши за це 2,715 млрд грн. 

В сiчнi та березнi 2018 р. ПрАТ "ВФ Україна" викупило 4 лоти для розвитку 4G / LTE мережi за 

бiльше нiж 2,4 млрд грн.: безперервна смуга в 2x10 МГц в дiапазонi 2,6 ГГц i смуги в 2x20 МГц i 

2x5 МГц в дiапазонi 1,8 ГГц. 

З метою залучення коштiв для розвитку 4G / LTE мережi 03.04.18 Компанiя отримала позику вiд 

нерезидента в сумi 90 млн. ЕВРО на пiдставi договору вiд 19.01.2018 року. 

Вартiсть майна, що була передана в заставу визначена в сумi 4 600 000 570 (чотири мiльярди 

шiстсот мiльйонiв п'ятсот сiмдесят) гривень. 



Пiдписано Договiр застави вiд 03.04.2018 року.  

Станом на 26.03.2019 року позика погашена в повному обсязi. 

Оператор надалi планує брати участь у тендерах на отримання лiцензiй для розвитку мережi в 

iнших дiапазонах. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Товариством пiдписано договори оренди примiщень пiд адмiнiстративнi офiси та з метою 

розмiщення телекомунiкацiйного обладнання рiзного термiну дiї. Витрати на оренду згiдно з 

цими договорами склали 554,597 тис. грн за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. Витрати на 

оренду технiчних примiщень включенi в собiвартiсть реалiзованих послуг, а витрати на оренду 

офiсних примiщень включенi в адмiнiстративнi витрати в звiтi про фiнансовi результати.  

Загальна сума капiтальних вкладень за 2018 рiк склала 4,2 млрд. гривень.  

Виробничi потужностi фiнансуються за рахунок власних коштiв,  ступiнь використання 

обладнання становить 21,101% 

Мiсцезнаходження основних засобiв: базовi станцiї Товариства розташованi на всiй територiї 

України, офiсне примiщення за адресоюУкраїна, 03057, м.Киiв, Проспект Перемоги, 49/2. 

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Компанiя 

дiє у вiдповiдностi  до норм нацiонального та мiжнародного законодавства по захисту 

навколишнього середовища. Система менеджменту якостi Компанiї вiдповiдає вимогам  

мiжнародного стандарту ISO 9001:2008. Все обладнання Компанiї сертифiковано та вiдповiдає 

нормам екологiчної безпеки. IT - рiшення та енергоефективнi технологiї, що застосовуються в 

офiсах Компанiї, дозволяють зменшити споживання ресурсiв та вплив дiяльностi людини на  

навколишнє середовище.  

З метою економiї електроенергiї, на базових станцiях Компанiї  запроваджено функцiонал 

"Power Saving"що вимикає прийомо-передавачi базових станцiй в години мiнiмального 

навантаження.  

В усiх офiсах Компанiї запроваджена система централiзованого друку, що дозволяє зменшити 

кiлькiсть принтерiв в офiсах та кiлькiсть споживання паперу.  

Компанiя запроваджує новi технiчнi рiшення для будiвництва базових станцiй, використовує 

альтернативнi джерела енергiї.  

Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв: Запланованi 

капiтальнi витрати направленi на розширення мережi мобiльного зв'язку та пiдвищення якостi 

обслуговування абонентiв. Запланованi iнвестицiї на 2019 рiк  складатимуть суму, виходячи з 

CAPEX/Sales не менш  22%.  

Характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, Загальна сума 

iнвестицiй з 2014 по 2018 роки склала 17,8 млрд. грн (за виключенням  лiцензiй 3G та 4G на 

РЧР):  

2014 - 1,3 млрд. грн  

2015 - 4,3 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,5 млрд. грн.  

2016 - 3,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,02 млрд. грн.  

2017 - 4,8 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,98 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 0,58 

млрд. грн.  

2018 - 4,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G -1,3 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 1,56 

млрд. грн.  



 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Зростання економiки, а також полiтика Уряду, спрямована на пiдвищення соцiальних стандартiв 

(зокрема мiнiмальної i середньої заробiтної плати) мали позитивний вплив на купiвельну 

спроможнiсть, враховуючи i послуги галузi зв'язку. Очiкуємо, що полiпшення споживчих 

настроїв буде тривати i в наступних перiодах.  

Виручка вiд мобiльних послуг, в першу чергу, залежить вiд: 

- структурних змiн; 

- тарифної полiтики операторiв; 

- динамiки попиту i споживання; 

- стадiї розвитку мобiльних технологiй. 

Вiдносна стiйкiсть галузi до волатильностi в економiцi, а також збiльшення попиту на мобiльну 

передачу даних (як результат розгортання мереж 3G / 4G) i запуск нових перспективних послуг 

операторами зв'язку (BIG data, Cloud, IoT, Fintech) свiдчать про довгострокову перспективу 

стабiльного розвитку галузi. 

З ризикiв необхiдно вiдзначити триваюче скорочення населення, внутрiшня полiтична 

невизначенiсть i негативний торгiвельний баланс (що пiдсилює тиск на гривню в середньо - i 

довгостроковiй перспективах). 

Основними проблемами розвитку являються:  

- нерiвномiрнiсть забезпечення споживачiв телекомунiкацiйними послугами в окремих 

адмiнiстративно-територiальних одиницях України;  

- дiяльнiсть незаконно створених на тимчасово окупованих територiях суб'єктiв 

господарювання, що не зареєстрованi згiдно iз законодавством України 

- невиконання вимог Закону України "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку телекомунiкацiйних мереж" власниками об'єктiв 

iнфраструктури, якi пiд всiлякими приводами мають намiри обмежити доступ до елементiв 

iнфраструктури;  

- стала тенденцiя останнiх рокiв до збiльшення випадкiв викрадення та пошкодження кабелiв та 

iнших технiчних засобiв телекомунiкацiй операторiв телекомунiкацiй 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основними завданнями полiтики Товариства щодо фiнансування дiяльностi є: - подальший 

розвиток мобiльного, мобiльного i фiксованого ШСД зв'язку, збiльшення ефективностi 

органiзацiї процесiв, органiзацiйної структури, людських ресурсiв; подальший розвиток 

приорiтетних напрямiв iнвестування; - забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх 

ланок Товариства; - модернiзацiя мереж зв'язку. Обсяг робочого капiталу є достатнiм для 

поточних потреб. Джерелами iнвестицiй є власнi та залученi кошти. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Станом на 31 грудня 2018 року, "ВФ Україна" мала невиконанi контрактнi зобов'язання з 

придбання технiчної пiдтримки, консультацiйних та iнших послуг, строк виконання яких не 

настав, в розмiрi 98,477 тис. грн. Станом на 31 грудня 2018 року, невиконанi контрактнi 

зобов'язання щодо придбання мережевого обладнання, основних засобiв та програмного 

забезпечення, строк виконання яких не настав, склали 602,447 тис. грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 



можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя ПрАТ "ВФ Україна" спрямована на розширення покриття мережi, смартфонiзацiю 

абонентської бази i зростання проникнення цифрових користувачiв, а також розвиток власної 

роздрiбної мережi. 

Основними прiоритетами стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ Україна" є: 

"Лiдерство"; 

"Digital"; 

"Кращий оператор для клiєнта". 

Стратегiя Лiдерства включає в себе наступнi напрямки: 

Якiсть мережi; 

Якiсть обслуговування; 

Сила бренду. 

Стратегiя Digital направлена на: 

Digital екосистему для масового ринку; 

Кращий Digital-партнер для бiзнесу; 

Iнтелектуальнi рiшення. 

Стратегiя кращого оператора для клiєнта спрямована на зростання доходiв при полiпшеннi NPS. 

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому (ризики) описанi 

вище. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Компанiя не проводила дослiдження та розробки в 2018 року у розумiннi science research 

(науковi дослiдження) в телекомунiкацiйнiй сферi. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

На думку емiтента, вся iстотна iнформацiя, необхiдна для оцiнки iнвестором фiнансового стану 

та результатiв дiяльностi емiтента, викладена в поточнiй рiчнiй iнформацiї. 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Згiдно з реєстром власникiв цiнних 

паперiв 

Наглядова рада Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить 5 (п'ять) осiб, в тому числi 

Голова та члени Наглядової ради 

Зоммер Рон - Голова Наглядової ради 

 

Дмитрiєв Кирило Олександрович - 

Член Наглядової ради 

 

Тулган Джошуа Блейр - Член 

Наглядової ради 

 

Корня Олексiй Валерiйович - Член 

Наглядової ради 

 

Смелков Андрiй Геннадiйович - Член 

Наглядової ради 

Генеральний 

директор 

Одноосiбний виконавчий орган Устинова Ольга Володимирiвна 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Устинова Ольга Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в 

зв'язку", iнженер-економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), фiлiя "Макро-регион "Дальний Восток"", 

1027700149124, обiймала посаду: Директор  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.01.2016, обрано по 31 грудня 2021 року включно 

9) Опис 

 Винагорода виплачується згiдно iз трудовим контрактом та штатним розписом.  

Вiдповiдно до Полiтики ПТ-БЕУ-064-8 "Забезпечення безпеки iнформацiї", затвердженої 

Наказом № ОД/П-282.0 вiд 27.07.2017р., iнформацiя по заробiтну плату не розкривається, 

оскiльки це  iнформацiя для внутрiшнього користування., у натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з сiчня 2010 

року по вересень 2014 року - Директор Територiального управлiння ПрАТ "МТС УКРАЇНА"; з 

вересня 2014 року по 31.12.2016 року - Директор фiлiї ПАТ "МТС" "Макро-регион "Дальний 

Восток"; з 01.01.2016 року по даний час - Генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна". Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мамонов Максим Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та 

кредит". Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя". 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ АФК "Система", 1027700003891, обiймав посаду: Керуючий директор з 

внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.2016, обрано на 3 роки 



9) Опис 

 Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2013 року - Директор з внутрiшнього 

контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 109147,г. Москва, ул. 

Марксистская, д.4 iдентифiкацiйний код 1027700149124. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Горлова Марина Вiталiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 Московський iнститут народного господарства iм. Г.В. Плеханова, спецiальнiсть 

"Економiка торгiвлi" 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ АФК "Система", 1027700003891, обiймала посаду: Директор з ревiзiйних перевiрок 

Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 25.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 40 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2013 - 2014 рр. працювала 

Директором з ревiзiйних перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК 

"Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку 

внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя,  

109147,г. Москва, ул. Марксистская, д.4 iдентифiкацiйний код 1027700149124. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Прачова Євгенiя Олегiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Економiка 

та управлiння на пiдприємствi" 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ АФК "Система", 027700003891, обiймала посаду: Головний фахiвець з фiнансових 

аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



 25.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в  перiод 2013 - 2014 рр. працювала 

Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 рр. 

працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та 

аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї 

Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Обiймає посаду: Керiвник проекту 

Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", 

мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя,  109147,г. Москва, ул. Марксистская, д.4 

iдентифiкацiйний код 1027700149124. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Дмитрiєв Кирило Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки та фiнансiв, спецiальнiсть 

"Економiка та управлiння" 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), Макро-регiону "Москва" ПАТ "МТС", 

1027700149124, обiймав посаду: Директор  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2011 р. - Директор Макро-регiону 

"Северо-Запад" ВАТ "МТС". З 2014 р. - Директор Макро-регiону "Москва" ВАТ "МТС", член 

Правлiння ВАТ "МТС". З травня 2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з 

продажу та обслуговуванню ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: 

Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код 

1027700149124. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тулган Джошуа Блейр 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Боудiн-коледж (Bowdoin College) (Брансвiк, штат Мен, США), бакалавр гуманiтарних 



наук; Академiя Фiллiпса (Андовер, штат Массачусетс, США); MBA в школi бiзнесу McDonough 

в Джорджтаунському унiверситетi (Вашингтон, округ Колумбiя, США) 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Компанiя Burson-Marsteller, -, консультант. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж  роботи - 19 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з червня 2006 р. i по теперiшнiй час - 

Директор з корпоративних фiнансiв та зв'язкiв з iнвесторами ПАТ "МТС", мiсцезнаходження:  

Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код 

1027700149124. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Корня Олексiй Валерiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 Санкт-Петербурзький державний унiверситет економки та фiнансiв 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), 1027700149124, обiймав посаду: Директор з 

контроллiнгу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 20 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2016 рр. обiймав посаду Вiце-

президента з фiнансiв та iнвестицiй ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2016 р. обiймав 

посаду Вiце-президента з фiнансiв, iнвестицiй, злиття та поглинань ПАТ "МТС", член Правлiння 

ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, 

iдентифiкацiйний код 1027700149124. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Смелков Андрiй Геннадiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 



 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 "МТС Зарубежные компании", 1027700149124, Член Правлiння - Вiце-Президент 

Директор бiзнес-одиницi  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.  Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2013 рр. обiймав посаду Голови 

Правлiння ТОО "Мобайл Телеком Сервис". З 2016 р. по теперiшнiй час Член Правлiння - Вiце-

Президент, Директор бiзнес-одиницi "МТС Зарубежные компании", мiсцезнаходження 

Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний код 

1027700149124. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Зоммер Рон 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 Вiденський унiверситет (Австрiя), доктор математичних наук. 

6) Стаж роботи (років) 

 47 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), 1027700149124,  Голова Комiтету зi стратегiї Ради 

директорiв. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.05.2018, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Загальних стаж роботи - 47 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: 1998 р. - теперiшнiй час - член Наглядової ради компанiї "Munich 

Reinsurance" (Нiмеччина), 2006 р. - теперiшнiй час - член Ради директорiв компанiї "Tata 

Consultancy Services" (Iндiя), 2009 р. - теперiшнiй час - Голова Ради директорiв ПАТ "МТС", 

мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4, iдентифiкацiйний 

код 1027700149124. 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Стратегiя ПрАТ "ВФ Україна" спрямована на розширення покриття мережi, смартфонiзацiю 

абонентської бази i зростання проникнення цифрових користувачiв, а також розвиток власної 

роздрiбної мережi. 

Основними прiоритетами стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ Україна" є: 



"Лiдерство"; 

"Digital"; 

"Кращий оператор для клiєнта". 

Стратегiя Лiдерства включає в себе наступнi напрямки: 

Якiсть мережi; 

Якiсть обслуговування; 

Сила бренду. 

Стратегiя Digital направлена на: 

Digital екосистему для масового ринку; 

Кращий Digital-партнер для бiзнесу; 

Iнтелектуальнi рiшення. 

Стратегiя кращого оператора для клiєнта спрямована на зростання доходiв при полiпшеннi NPS. 

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому (ризики) описанi 

вище.  

 

2. Інформація про розвиток емітента 
ПрАТ ВФ Україна (Далi  "Компанiя")  полiпшила основнi фiнансовi показники за результатами 

2018 року. Виручка компанiї в 2018 роцi збiльшилася в порiвняннi з 2017 роком на 8% i склала 

12,4 млрд. грн. 

Компанiя  досягла значного зростання операцiйної ефективностi в 2018 роцi: показник OIBDA 

збiльшився на 33,5% в рiчному численнi i досяг 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA збiльшилася на 

10,2 п.п. в порiвняннi з 2017 роком - до 53,8%. Чистий прибуток компанiї в 2018 роцi знизився 

на 18,1% i склав 1,9 млрд грн, скорочення вiдносно минулого року пояснюється збiльшенням 

витрат внаслiдок активного розгортання мереж 4G i 3G. 

Основною причиною збiльшення доходiв Компанiї стало зростання кiлькостi data-користувачiв i 

споживання послуг передачi даних. Клiєнти Vodafone за результатами 2018 року виявилися 

найбiльш активними iнтернет-користувачами - в середньому дата-клiєнт Vodafone використовує 

3,2 ГБ трафiку на мiсяць. У минулому роцi клiєнти Vodafone використовували в два рази бiльше 

трафiку, нiж роком ранiше. 

Активне споживання стимулювали вигiднi тарифи, якi Vodafone запропонував у 2018 роцi: 

лiнiйка тарифiв Super Net з великим обсягом iнтернет-трафiку для клiєнтiв передплаченого 

зв'язку, новi тарифи для контрактних клiєнтiв компанiї, а також збiльшення пакетiв мобiльного 

iнтернету в бiзнес тарифах компанiї. Тарифи Компанiї користуються популярнiстю у абонентiв i 

є одними з найдоступнiших на ринку, про що свiдчить найнижчий на ринку показник ARPU - 

55,7 грн. 

Зростання споживання стало можливим також завдяки активному розширенню покриття мережi 

3G i запуску 4G - за результатами року 85% жителiв України могли скористатися 3G зв'язком 

Vodafone, i 45% українцiв отримали доступ до послуг 4G Vodafone. 

Рекорднi на ринку iнвестицiї покликанi забезпечити технологiчне лiдерство Vodafone i 

гарантувати клiєнтам компанiї не тiльки безперебiйну роботу мобiльного зв'язку i data послуг, 

але й надiйну платформу для запуску нових технологiчних послуг на базi 4G: технологiй i 

продуктiв IoT, рiшень для SmartCity, аналiтики великих даних, хмарних сервiсiв, iнновацiйних 

послуг на базi технологiї Mobile ID, а також фiнтех сервiсiв. 

За результатами 2018 року кiлькiсть клiєнтiв Vodafone в Українi становить 19,7 млн. Зменшення 

абонентської бази в минулому роцi викликано недоступнiстю послуг зв'язку на деяких 

територiях на сходi країни. 

Iнвестицiї компанiї в дiючу мережу склали 25,4  млрд.грн. 

Компанiя повнiстю модернiзувала обладнання радiо частини, не тiльки замiнивши iснуючi 

антени на обладнання з пiдтримкою 3G i 4G, а й встановила додатковi базовi станцiї для 

забезпечення надiйного покриття. Крiм того, модернiзованi не менш важливi мережевi елементи, 

такi як ядро мережi, комутацiйне обладнання, транспортна мережа, indoor-рiшення. Це 



дозволило забезпечити достатнi потужностi i пропускну здатнiсть мережi, щоб клiєнти могли 

використовувати великi обсяги мобiльного iнтернету на стабiльно високiй швидкостi. 

Vodafone встановив понад 5 тисяч базових станцiй 4G i забезпечив покриття для бiльш 45% 

жителiв України. При цьому Vodafone продовжує активно розвивати 3G покриття. На 

сьогоднiшнiй день у Vodafone найбiльш широке 3G покриття в країнi - 85% українцiв сьогоднi 

вже отримали доступ до 3G Vodafone. 3G мережу компанiї покриває понад 11 тисяч населених 

пунктiв, покриття забезпечують 8700 базових станцiй 3G. 

Активний розвиток 4G i 3G дозволило забезпечити достатню ємнiсть i покриття для зростаючої 

кiлькостi дата-клiєнтiв з урахуванням збiльшення обсягiв користування. За результатами 2018 

року абоненти Vodafone виявилися найбiльш активними iнтернет-користувачами - в середньому 

дата-клiєнт Vodafone використовує 3,2 ГБ трафiку на мiсяць. У минулому роцi клiєнти Vodafone 

стали використовувати вдвiчi бiльше трафiку, нiж роком ранiше.  

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
- 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
- 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.  

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не зазначається, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 



3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 14.02.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися шляхом заочного 

голосування. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, 

- порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило. 

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - 

Наглядова рада. 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1. Прийняття рiшення про надання згоди на здiйснення значного 

правочину, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг якого перевищує 25 

(двадцять п'ять) вiдсоткiв, але менше нiж 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв вартостi 

активiв ПрАТ "ВФ Україна" за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi ПрАТ "ВФ Україна". 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

1.1. Схвалити укладення Договору застави майна Товариства згiдно з 

Додатком 1 до цього Протоколу. 

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства Договiр застави майна 

Товариства, а також всi необхiднi Доповнення до нього. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 26.04.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р. 

2. Про розподiл прибутку ПрАТ "ВФ Україна", затвердження розмiру 

рiчних дивiдендiв, дати, строкiв, порядку та способу їх виплати. 

3. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради 

ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р. 

4. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 

ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р. i затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї 

ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р. 

5. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Генерального 

директора ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р. 

6. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ 

"ВФ Україна". 

7. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються 

ПрАТ "ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 

Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

9. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ "ВФ Україна" в 



новiй редакцiї. 

 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, 

- порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило.  

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

1.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 р. згiдно з Додатком 1 до 

цього Протоколу, в тому числi: 

- звiт незалежних аудиторiв щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2017 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

України згiдно з Додатком 2.1 (оригiнал українською мовою), Додатком 

2.2 (неофiцiйний переклад оригiналу на росiйську мову) та Додатком 2.3 

(неофiцiйний переклад оригiналу на англiйську мову) до цього Протоколу; 

- фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 р., пiдготовлену вiдповiдно до 

вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i схвалену 

незалежними аудиторами згiдно з Додатком 3 до цього Протоколу. 

З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

2.1. Затвердити наступний розподiл нерозподiленого прибутку Товариства, 

всього в розмiрi 10 982 521 000 гривень:  

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2017 р.  10 982 521 000 гривень  

У тому числi: 

- Чистий прибуток 2017 року  2 206 463 000 гривень 

Розподiлити на виплату дивiдендiв 0 гривень 

Залишити в складi нерозподiленого прибутку 10 982 521 000 гривень 

З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 р. згiдно з 

Додатком 4 до цього Протоколу. 

З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

4.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р. згiдно з 

Додатком 5 до цього Протоколу. 

4.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 р. згiдно з 

Додатком 6 до цього Протоколу. 

З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

5.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2017 р. згiдно з 

Додатком 7 до цього Протоколу. 

З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

6.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради 

Товариства. 

З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

7.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Дмитрiєва Кирила Олександровича. 

7.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Зоммера Рона. 

7.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Корня Олексiя Валерiйовича. 

7.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Смелкова Андрiя Геннадiйовича. 

7.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Тулгана Джошуа Блейра. 



З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

8.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються 

Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додатком 8 

до цього Протоколу. 

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, 

що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 

З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

9.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новiй 

редакцiї згiдно з Додатком 9 до цього Протоколу. 

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про Наглядову 

раду Товариства в новiй редакцiї. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 03.09.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися шляхом заочного 

голосування. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, 

- порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило. 

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - 

Наглядова рада. 

 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються 

ПрАТ "ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 

Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

2. Про затвердження Положення про вiдшкодування витрат членам 

Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

1.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається 

Товариством з членом Наглядової ради Товариства Зоммером Роном, 

згiдно з Додатком 1 до цього Протоколу. 

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр, 

який укладається з членом Наглядової ради Товариства Зоммером Роном. 

З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

2.1. Затвердити Положення про вiдшкодування витрат членам Наглядової 

ради Товариства згiдно з Додатком 2 до цього Протоколу. 

2.2. Вважати таким, що втратило чиннiсть, Положення про компенсацiї, якi 

виплачуються членам Наглядової ради ПрАТ "МТС УКРАЇНА", в редакцiї, 

затвердженiй рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2017 р. 

(Протокол №38 вiд 28.04.2017). 

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 



Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про 

вiдшкодування витрат членам Наглядової ради Товариства. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 19.11.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися шляхом заочного 

голосування. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, 

- порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило. 

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - 

Наглядова рада. 

 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1. Про розподiл прибутку ПрАТ "ВФ Україна", затвердження розмiру 

дивiдендiв, дати, строкiв, порядку та способу їх виплати. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

1.1. Затвердити наступний розподiл нерозподiленого прибутку Товариства: 

Нерозподiлений прибуток минулих рокiв станом на 31.12.2017 р. 10 982 

521 000 гривень 

У тому числi: 

- Чистий прибуток 2017 року 2 206 463 000 гривень 

Розподiлити на виплату дивiдендiв з прибутку 2005 р. 805 000 000 гривень 

Залишити в складi нерозподiленого прибутку 10 177 521 000 гривень 

1.2. Затвердити розмiр дивiдендiв, що пiдлягають нарахуванню акцiонерам 

у розмiрi: 

Preludium B.V. (м. Амстердам, Нiдерланди) (99% вiд загальної кiлькостi 

акцiй) 796 950 000 гривень, з урахуванням 5% податку на доходи 

нерезидента iз джерелом походження з України. 

"ПТТ Телеком Київ" (1% вiд загальної кiлькостi акцiй) 8 050 000 гривень. 

1.3. Здiйснити виплату дивiдендiв у сумi 805 000 000 гривень в грошовiй 

формi, у встановленi чинним законодавством термiни, пiсля отримання 

Товариством письмової вимоги акцiонера про таку виплату. 

Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо особам, якi є акцiонерами 

Товариства, на дату складання перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, шляхом перерахування цих коштiв на зазначенi 

ними рахунки, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства. 

Виплату на користь акцiонера Preludium B.V. (м. Амстердам, Нiдерланди) 

здiйснити в доларах США, виходячи з фактичного курсу на дату 

придбання доларiв США уповноваженим банком та/або за рахунок коштiв 

в доларах США, що знаходяться на поточному рахунку Товариства, за 

курсом Нацiонального банку України, встановленого на дату фактичної 

оплати. 

Наглядовiй радi Товариства встановити можливiсть виплати дивiдендiв 

частинами. 

Виплату дивiдендiв здiйснити у порядку, встановленому статтею З0 Закону 



України "Про акцiонернi товариства", з урахуванням особливостей, 

встановлених нормами iнших нормативно-правових актiв. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

Останнього разу загальнi збори акцiонерiв проводилися у формi 

заочного голосування. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

Бюлетенями для голосування. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Про розподiл прибутку ПрАТ "ВФ Україна", затвердження розмiру 

дивiдендiв, дати, строкiв, порядку та способу їх виплати. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 



(так/ні)?  так 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 26.04.2018 р. 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi проводилися у формi 

заочного голосування. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Зоммер Рон Голова Наглядової ради  X 

Опис:  

Тулган Джошуа Блейр Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Корня Олексiй 

Валерiйович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  



Дмитрiєв Кирило 

Олександрович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Смелков Андрiй 

Геннадiйович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Члени Наглядової ради повиннi вiдповiдати вимогам дiючого 

законодавства України, в тому числi у вiдношеннi дiлової 

репутацiї, освiти та наявностi професiйного досвiду. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Для нового члена Наглядової ради була пiдготовлена презентацiя про 

дiяльнiсть Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Так, в звiтному роцi було проведено 14 засiдань Наглядової ради.  

 Загальний опис прийнятих на них рiшень: надання попередньої згоду на вчинення 

договорiв займу; обрання оцiнювача майна ПрАТ "ВФ Україна", затвердження умов договору з 

ним та встановлення розмiру оплати його послуг; скликання позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ"ВФ Україна"; надання попередньої згоди на вчинення договорiв застави; 

затвердження змiн та доповнень до контракту Генерального директора ПрАТ"ВФ Україна"; 

затвердження угод на суму, що перевищує два мiльйони доларiв США; затвердження Полiтики 

"Винагорода i матерiально-технiчне забезпечення Генерального директора та вищих керiвникiв, 

якi знаходяться в прямому (безпосередньому) пiдпорядкуваннi Генерального директора 

ПрАТ"ВФ Україна" в новiй редакцiї; затвердження принципiв оцiнки роботи i системи 

винагород Генерального директора та вищих керiвникiв ПрАТ "ВФ Україна", якi знаходяться в 

прямому (безпосередньому) пiдпорядкуваннi Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна", на 



2018 р; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi маркетингу за 2017 р.; звiт 

про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi продажiв та абонентського 

обслуговування за 2017 р.; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" з управлiння якiстю 

та клiєнтським досвiдом за 2017 р., звiт про реалiзацiю технiчної стратегiї ПрАТ "ВФ України" 

за 2017 р.; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi iнформацiйних технологiй 

за 2017 р.; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi управлiння персоналом за 

2017 р.; звiт про виконання плану по органiзацiї та проведенню перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; оцiнка 

виконання iндивiдуальних задач керiвника Групи внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ "ВФ 

Україна" за 2017 р.; затвердження Полiтики "Внутрiшнiй контроль та аудит в ПрАТ "ВФ 

Україна" в новiй редакцiї; надання попередньої згоди на вчинення договору поруки; 

контролiнговий звiт ПрАТ "ВФ Україна" за IV квартал 2017 р. i 2017 р.; звiт про реалiзацiю 

стратегiї Прорива ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; звiт про результати участi ПрАТ "ВФ Україна" 

в тендерах на отримання LTE лiцензiй та про готовнiсть до запуску 4G; звiт про результати 

запуску роздрiбної мережi ТОВ "ВФ Ритейл"; про сценарiї розвитку фiнансових послуг ПрАТ 

"ВФ Україна"; про сценарiї розвитку хмарних рiшень ПрАТ "ВФ Україна"; скликання рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВФ Україна"; про визначення дат складання перелiкiв 

(реєстрiв) акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв, та якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ВФ 

Україна"; розгляд пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi та попереднiй розгляд рiчного 

звiту ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; затвердження комплексної стратегiї розвитку центра 

обробки даних на 2018-2023 рр.; звiт про стан ризикiв ПрАТ "ВФ Україна" за IV квартал 2017 р.; 

звiт про управлiння якiстю та клiєнтським досвiдом в ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; звiт про 

результати дослiдження ринку мобiльного зв'язку методом телефонного iнтерв'ю (САТI mobile) 

за IV квартал 2017 р.; про виконання ключових показникiв ефективностi ПрАТ "ВФ Україна" та 

iндивiдуальних задач Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна" за 2017 р.; затвердження 

принципiв оцiнки роботи i системи винагород Генерального директора та вищих керiвникiв 

ПрАТ "ВФ Україна", якi знаходяться в прямому (безпосередньому) пiдпорядкуваннi 

Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна", на 2018 р.; обрання голови та секретаря 

Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна"; контролiнговий звiт ПрАТ "ВФ Україна" за I, II, III 

квартали i I пiврiччя 2018 р.; звiт про стан ризикiв ПрАТ "ВФ Україна" за I, II, III квартали 2018 

р.; звiт про результати дослiдження ринку мобiльного зв'язку методом особистих iнтерв'ю 

(BRAND TRACKING) за I, II, III квартали 2018 р.; затвердження стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ 

Україна" на 2019-2021 рр.; обрання аудитора ПрАТ "ВФ Україна", визначення умов договору, 

який з ним укладається та встановлення розмiру оплати його послуг; звiт про управлiння якiстю 

та клiєнтським досвiдом в ПрАТ "ВФ Україна" за I пiврiччя 2018 р.; звiт про виконання плану по 

органiзацiї та проведенню перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi структурних 

пiдроздiлiв ПрАТ "ВФ Україна" за I пiврiччя 2018 р.; затвердження змiн в органiзацiйнiй 

структурi ПрАТ "ВФ Україна"; розгляд та затвердження кандидата на посаду директора ТОВ 

"ВФ Ритейл"; звiт про виконання рекомендацiї члена Наглядової ради з питання рiвномiрного 

розподiлу протягом року витрат CapEx, пов'язаних  з будiвництвом мережi ПрАТ "ВФ Україна"; 

затвердження бiзнес-плану ПрАТ "ВФ Україна" на 2019-2021 рр.; про визначення ймовiрностi 

визнання ПрАТ "ВФ Україна" неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв; розгляд та 

затвердження кандидатiв у члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ТОВ "IТСФ"; розгляд та 

затвердження кандидату на посаду Директора ТОВ "IТСФ"; обрання Генерального директора 

ПрАТ "ВФ Україна", затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з 

ним, встановлення розмiру та порядку виплати винагороди; визначення дати складення перелiку 

осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати; про змiну 

цiльового значення КПЕ "Доходи ТОВ "ВФ Ритейл" на 2018 р.; затвердження плану перевiрок 

ПрАТ "ВФ Україна" на 2019 рiк; затвердження плану роботи Наглядової ради ПрАТ "ВФ 

Україна" на 2019 рiк; затвердження бюджету ПрАТ "ВФ Україна" на 2019 р.; затвердження 



стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi маркетингу на 2019 р.; затвердження стратегiї ПрАТ "ВФ 

Україна" щодо впровадження послуги MNP; затвердження стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" щодо 

радiочастотного ресурсу; затвердження стратегiї розвитку конвергентних послуг ПрАТ "ВФ 

Україна" на базi фiксованого ШСД та/або на базi мобiльних мереж (WTTx); затвердження 

стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi продаж та абонентського обслуговування на 2019 р.; 

затвердження стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" по управлiнню якiстю та клiєнтським досвiдом на 

2019 р.; затвердження технiчної стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" на 2019 р.; затвердження стратегiї 

ПрАТ "ВФ Україна" в областi iнформацiйних технологiй на 2019 р.; затвердження стратегiї 

ПрАТ "ВФ Україна" в областi управлiння персоналом на 2019 р. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний 

директор Устинова Ольга Володимирiвна 

Генеральний директор дiє вiд iменi 

Товариства без довiреностi. Генеральний 

директор може делегувати частину своїх 

функцiй керiвникам структурних пiдроздiлiв 

Товариства шляхом оформлення внутрiшнiх 

нормативних документiв (наказiв, 

розпоряджень, довiреностей). 

Обов'язки Генерального директора:  

1) здiйснення керiвництва поточною 

дiяльнiстю Товариства в межах 

затвердженого бюджету та бiзнес-плану; 

2) забезпечення виконання рiшень Загальних 

зборiв та Наглядової ради; 

3) розробка стратегiї Товариства; 

4) затвердження та змiна органiзацiйної 

структури Товариства до рiвня дирекцiй та 

рiвнозначних їм пiдроздiлiв та нижче (групи, 

вiддiли, департаменти тощо); 

5) затвердження внутрiшнiх документiв 

Товариства (крiм тих, якi вiдносяться до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв i 

Наглядової ради), затвердження та пiдписання 

статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про 

представництва, фiлiї, територiальнi 

управлiння, iншi вiдокремленi та 

невiдокремленi структурнi пiдроздiлi 

Товариства (центри обслуговування, технiчнi 



центри, департаменти, дирекцiї, вiддiли 

тощо); 

6) найм (призначення), переведення та 

звiльнення працiвникiв (посадових осiб) 

Товариства, включаючи керiвникiв 

представництв, фiлiй, територiальних 

управлiнь та iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв (крiм членiв 

Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 

(ревiзор)), визначення розмiру їх винагороди 

та iнших умов їх працевлаштування, 

застосування до працiвникiв (посадових осiб) 

Товариства заходiв заохочення i стягнення, а 

також затвердження посадових iнструкцiй; 

7) ведення переговорiв та укладення угод 

(договорiв) та/або правочинiв (договорiв) вiд 

iменi Товариства; 

8) прийняття рiшень вiдносно управлiння та 

дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

територiальних управлiнь та представництв 

Товариства (крiм рiшень, що вiдносяться до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв i 

Наглядової ради); 

9) надання Акцiонерам управлiнських та 

фiнансових звiтiв,  прогнозу фiнансових 

показникiв Товариства; 

10) виконання iнших функцiй, що не вiднесенi 

до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової ради, Статутом та/або чинним 

законодавством, або таких, якi з урахуванням 

приписiв чинного законодавства можуть 

прямо визначатися Загальними зборами як 

такi, що належать до компетенцiї 

Генерального директора. 

Опис Iнформацiя про виконавчий орган (данi про 

склад колегiального виконавчого органу (за 

наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i 

порядок прийняття рiшення та загальний опис 

прийнятих на них рiшень) не надається, тому 

що у Товариства створено одноосiбний 

виконавчий орган. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 



останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, 

враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так, діє 

обмеження  приймати рішення по  укладанню  правочинів (договорів), які 

укладаються Товариством на суму понад 2 (двох) мільйонів доларів США або 

еквівалент такої суми в іншій валюті, за винятком: 

1) якщо фінансування або укладення такого правочину (договору) або ряду 

пов’язаних правочинів (договорів) передбачене відповідним бюджетом               

Товариства, затвердженим Наглядовою радою; 

                2) депозитних договорів (угод); 

3) договорів (угод) взаємоз’єднання мереж (інтерконнект); 



4) договорів (угод) з роумінг-партнерами про надання послуг роумінгу та 

супутніх договорів. 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так, 

 Положення про Наглядову раду містить положення про конфлікт інтересів. 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення про вiдшкодування витрат членами Наглядової ради. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так так так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Preludium B.V. (Нiдерланди) 62476602 99 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

781 662 116 0 вiдсутня  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають Акцiонери 

Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. Кiлькiсть кандидатiв, 

запропонованих одним Акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад Наглядової ради, 

встановлений Загальними зборами. Пропозицiя Акцiонера про висування кандидатiв для 

обрання до складу Наглядової ради подається за адресою мiсцезнаходження Товариства не 

пiзнiше нiж за 20 (двадцять) календарних днiв до дати проведення Загальних зборiв, на яких 

буде розглядатися питання про обрання членiв Наглядової ради. 

Членами Наглядової ради Товариства можуть бути фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть, 

та/або представники юридичних осiб - акцiонерiв. 

Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого 

представника у Наглядовiй радi. 



Члени Наглядової ради обираються не рiдше нiж один раз у 3 (три) роки  Загальними зборами. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Строк 

повноважень кожного або всiх членiв Наглядової ради починається з моменту їх затвердження 

рiшенням  Загальних зборiв та триває до прийняття Загальними зборами рiшення про 

припинення їх повноважень та обрання нових членiв (нового члена) або до припинення їх 

повноважень, у випадках, передбачених законодавством України. 

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється за принципом пропорцiйного представництва вiд 

Акцiонерiв в залежностi вiд кiлькостi належних Акцiонерам голосуючих Акцiй. 

Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом 

Ревiзiйної комiсiї (ревiзором). Головою й членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким, 

згiдно законодавства України, заборонено займати посади в органах управлiння господарських 

товариств. 

Загальнi збори уповноваженi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Наглядової ради з одночасним обранням нових членiв. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради стає менше половини її кiлькiсного складу, 

встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом 3 (трьох) мiсяцiв зобов'язана 

скликати Позачерговi загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени 

Наглядової ради, якi залишилися в складi Наглядової ради, уповноваженi приймати рiшення 

тiльки про скликання таких Позачергових загальних зборiв. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Генеральний директор обирається та його повноваження припиняються за рiшенням Наглядової 

ради Товариства. Строк повноважень Генерального директора - 1 (один) рiк з дати його обрання, 

якщо Наглядовою радою не визначений iнший строк повноважень Генерального директора при 

його обраннi. За рiшенням Наглядової ради повноваження Генерального директора можуть бути 

припиненi достроково в будь-який час. Генеральним директором може бути обрано Акцiонера 

або його представника, або будь-яку iншу особу, яка володiє необхiдними знаннями та досвiдом. 

З особою, яка була обрана Генеральним директором Товариства, повинен бути укладений 

контракт на строк його обрання, який пiдписується вiд iменi Товариства Головою Наглядової 

ради.  

У випадку прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдсторонення Генерального директора 

вiд виконання обов'язкiв та призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора, 

Виконуючий обов'язки Генерального директора дiє вiд iменi Товариства без довiреностi та має 

всi повноваження Генерального директора Товариства. 

Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається рiшенням Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної 

комiсiї (ревiзор) обираються iз числа Акцiонерiв або їх уповноважених представникiв строком 

на три роки.  

Членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) не може бути: 

член Наглядової ради;  

Генеральний директор;  

Корпоративний секретар;  

особа, що не має повної цивiльної дiєздатностi;  

член iнших органiв Товариства; 

член Лiчильної комiсiї. 

Кандидати в члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) повиннi дати письмову згоду згiдно  форми, що 

затверджена  внутрiшнiми документами Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї 

(ревiзора) визначаються згiдно договору, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї 

(ревiзором) та чинного законодавства України. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, 

уповноважена на це Загальними зборами.  

Члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з 

числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-



акцiонерiв.  

Члени Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними, а Ревiзiйна комiсiя Товариства вважається 

сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї 

Товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються тi кандидати, якi 

набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв Акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. 

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.  

За рiшенням Загальних зборiв повноваження всiх або будь-якого члена Ревiзiйної комiсiї можуть 

бути припиненi достроково в будь-який час.  

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається 

згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Член Наглядової ради має право: 

вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання будь-якої iнформацiї 

(документiв та матерiалiв) i роз'яснень з питань дiяльностi Товариства українською, росiйською 

та/або англiйською мовами. Запит про надання iнформацiї надсилається через Корпоративного 

секретаря / Секретаря Наглядової ради на iм'я Голови Наглядової ради i повинен бути 

пiдписаний його iнiцiатором - членом Наглядової ради; 

пропонувати питання для розгляду на засiданнях Наглядової ради; 

отримувати винагороду за виконання своїх обов'язкiв та (або) компенсацiю витрат, пов'язаних з 

виконанням функцiй члена Наглядової ради Товариства, в порядку, встановленому рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своєї особливої думки з питань 

порядку денного та прийнятих рiшень; 

бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв Товариства та вiдповiдати на запитання 

учасникiв зборiв, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Обов'язки членiв Наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

бути лояльним до Товариства; 

дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та виконаннi своїх обов'язкiв; 

дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та завдань Наглядової ради; 

дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ Товариства; 

iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних питань; 

готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь в обговореннi питань, що 

розглядаються на засiданнях Наглядової ради; 

брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом голосування з питань порядку 

денного його засiдань; 

приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали), 

проводити дослiдження та доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку, 

iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються; 

утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста зацiкавленiсть; 

оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень; 

брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких вiн є;  

надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, 

вiдомостi та документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог законодавства України. У 

разi змiн в наданих вiдомостях, член Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це 

Товариство, доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства (ревiзора) та 

аудитора Товариства iнформацiю про ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний 

зацiкавленим; 



iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у статутному капiталi або в роботi 

органiв управлiння конкурентiв; 

розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами Товариства, а також про продаж та 

(або) придбання цiнних паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради Товариства 

про свiй намiр вчинити правочин з акцiями Товариства; 

у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту 

виникнення такої зацiкавленостi проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi; 

виконувати доручення Наглядової ради Товариства, забезпечувати виконання рiшень, 

прийнятих Наглядовою радою та загальними зборами акцiонерiв Товариства; 

не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала йому вiдома, 

дiяти з метою захисту такої iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не 

використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або в iнтересах iнших осiб;  

дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу поведiнки для спiвробiтникiв та 

вищих посадових осiб. 

Голова Наглядової ради: 

представляє Наглядову раду та дiє вiд її iменi у взаєминах з Генеральним директором 

Товариства, акцiонерами, третiми особами; 

планує та органiзовує роботу Наглядової ради; 

скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;  

визначає форму проведення засiдань; 

формує порядок денний засiдання; 

органiзовує на засiданнях ведення протоколу; 

забезпечує надання членам Наглядової ради iнформацiї з питань порядку денного засiдання 

Наглядової ради; 

забезпечує гласне та вiдкрите обговорення питань, що розглядаються на засiданнi, врахування 

думок всiх членiв Наглядової ради при виробцi рiшень, пiдводить пiдсумки дискусiї та 

формулює рiшення, що приймаються; 

оголошує пропозицiї та думки членiв Наглядової ради, якi надiйшли на його iм'я, з питань, що 

належать до компетенцiї Наглядової ради;  

пiдписує листи та iншi документи, якi виходять з Наглядової ради; 

вiдкриває засiдання загальних зборiв акцiонерiв, головує на них, органiзовує обрання секретаря 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Генеральний директор має наступнi повноваження: 

1. здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства в межах затвердженого бюджету та 

бiзнес-плану; 

2. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 

3. розробка стратегiї Товариства; 

4. затвердження та змiна органiзацiйної структури Товариства до рiвня дирекцiй та рiвнозначних 

їм пiдроздiлiв та нижче (групи, вiддiли, департаменти тощо); 

5. затвердження внутрiшнiх документiв Товариства (крiм тих, якi вiдносяться до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради), затвердження та пiдписання статутiв дочiрнiх 

пiдприємств, положень про представництва, фiлiї, територiальнi управлiння, iншi вiдокремленi 

та невiдокремленi структурнi пiдроздiлi Товариства (центри обслуговування, технiчнi центри, 

департаменти, дирекцiї, вiддiли тощо); 

6. найм (призначення), переведення та звiльнення працiвникiв (посадових осiб) Товариства, 

включаючи керiвникiв представництв, фiлiй, територiальних управлiнь та iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв (крiм членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (ревiзор)), визначення 

розмiру їх винагороди та iнших умов їх працевлаштування, застосування до працiвникiв 

(посадових осiб) Товариства заходiв заохочення i стягнення, а також затвердження посадових 

iнструкцiй; 

7. ведення переговорiв та укладення угод (договорiв) та/або правочинiв (договорiв) вiд iменi 



Товариства; 

8. прийняття рiшень вiдносно управлiння та дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

територiальних управлiнь та представництв Товариства (крiм рiшень, що вiдносяться до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради); 

9. надання Акцiонерам управлiнських та фiнансових звiтiв,  прогнозу фiнансових показникiв 

Товариства; 

10. виконання iнших функцiй, що не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової ради цим Статутом та/або чинним законодавством, або таких, якi з урахуванням 

приписiв чинного законодавства можуть прямо визначатися Загальними зборами як такi, що 

належать до компетенцiї Генерального директора. 

У межах повноважень, зазначених у цiй Статтi, Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства 

без довiреностi. Генеральний директор може делегувати частину своїх функцiй керiвникам 

структурних пiдроздiлiв Товариства шляхом оформлення внутрiшнiх нормативних документiв 

(наказiв, розпоряджень, довiреностей). 

Контроль над фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною 

комiсiєю Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою або на вимогу 

Акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 (десятьома) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна 

комiсiя письмово доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам та/або 

Наглядовiй радi. 

Ревiзiйна комiсiя  може проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних 

зборiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi 

(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 (десяти) 

вiдсоткiв простих акцiй Товариства.  

Ревiзiйна комiсiя має вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що 

стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, а також має право запитувати та одержувати 

вiдповiдi вiд Генерального директора щодо фiнансової дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя 

та кожний з її членiв зберiгають конфiденцiйнiсть будь-якої та всiєї iнформацiї, що стосується 

фiнансової або iншої пiдприємницької дiяльностi Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя складає висновки вiдносно рiчних звiтiв Товариства. Жоден баланс, рiчний звiт 

Товариства не може бути затверджений Загальними зборами при вiдсутностi висновку вiдносно 

нього Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання Загальних зборiв у випадку, якщо iснує 

загроза матерiальним iнтересам Товариства або якщо були виявленi зловживання з боку 

посадових осiб Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя має право бути присутньою на Загальних зборах та брати участь в обговореннi 

питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках передбачених 

законодавством України. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Звiт незалежного аудитора розмiщено за посиланням  

https://www.vodafone.ua/images/files/finzvit2018.pdf  

https://www.vodafone.ua/images/files/finzvit2018.pdf


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Preludium B.V. (Нiдерланди) 62476602 Нiдерланди, 1011 VM 

р-н, Amsterdam, The 

Netherlands, 

Rapenburgerstraat 177, 

K, 

773 845 495 99 773 845 495 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 773 845 495 99 773 845 495 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або 

клас акцій 

Кількість 

акцій (шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Права та обов'язки 

Наявність публічної 

пропозиції та/або допуску до 

торгів на фондовій біржі в 

частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi 

iменнi 

781 662 116 0,01 Кожний з Акцiонерiв має наступнi права: 

1. приймати участь в розподiлi прибутку Товариства та отримувати дивiденди; 

2. брати участь в управлiннi Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, i в 

межах прав, наданих акцiями, якi належать Акцiонеру; зокрема, одержувати своєчасне 

письмове повiдомлення про скликання Загальних зборiв i запропонований порядок 

денний таких Загальних зборiв, брати участь у Загальних зборах i голосувати на таких 

Загальних зборах усiма належними Акцiонеру акцiями, переглядати корпоративнi 

документи, пов'язанi з порядком денним Загальних зборiв; 

3. отримувати доступ до бухгалтерської, фiнансової, комерцiйної та iншої iнформацiї 

щодо дiяльностi Товариства та одержувати копiї документiв, 4. здiйснювати вiдчуження 

акцiй в порядку, передбаченому цим Статутом та дiючим законодавством;  

5. отримувати у разi лiквiдацiї Товариства свою пропорцiйну частину майна Товариства, 

яке залишається пiсля проведення остаточних розрахункiв з усiма кредиторами, або 

грошовий еквiвалент вартостi такого майна; та 

6. iншi права, передбаченi дiючим законодавством України. 

Кожний з Акцiонерiв зобов'язаний: 

1. дотримуватися цього Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, виконувати 

рiшення Загальних зборiв; 

2. виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 

участю та оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими в цьому 

Статутi та вiдповiдних рiшеннях Загальних зборiв; 

3. утримуватися вiд будь-яких дiй, якi б нанесли збиток Товариству або погiршили 

ефективнiсть i прибутковiсть його дiяльностi; 

4. не розголошувати комерцiйну таємницю Товариства та/або конфiденцiйну iнформацiю 

про дiяльнiсть Товариства; 

5.  повiдомляти органам управлiння Товариства про будь-якi випадки порушення або 

потенцiйного порушення прав Товариства, зокрема, але не - виконувати свої обов'язки 

Акцiонера вiдповiдно до чинного законодавства й докладати зусиль для того, щоб 

Товариство дiяло вiдповiдно до чинного законодавства; 

- виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України. 

Вiдсутнi 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.07.2010 570/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000078620 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,01 781 662 1

16 

7 816 621,16 100 

Опис 

Акцiї ПрАТ "ВФ Україна" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не були в обiгу. Факти включення/виключення цiнних паперiв емiтента з лiстингу 

на фондових бiржах вiдсутнi. Спосiб розмiщення - закритий. Протягом 2010 року вiдбулось переведення облiку простих iменних акцiй ПрАТ 

"МТС УКРАЇНА" з документарної форми iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя). 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.07.2010 570/1/10 UA4000078620 781 662 116 7 816 621,16 781 662 116 0 0 

Опис: 

Обмеження вiдсутнi. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейов

аними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 805 000 000 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 1,03 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 730 037 500 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

  23.11.2018  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

  10.12.2018  

Спосіб виплати дивідендів - - перерахування

/вiдправлення 

дивiдендiв 

безпосередньо 

акцiонерам 

- 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

  23.04.2018, 

183 249 185,8 

29.05.2018, 

182 805 000,05 

08.06.2018, 

182 980 000 

04.07.2018, 

181 003 314 

 

Опис Позачерговi Загальнi Збори ПрАТ "ВФ Україна" прийняли рiшення (Протокол № 

43 вiд  20.11.2018) про розподiл нерозподiленого прибутку i виплату дивiдендiв у 

сумi 805 000,00 тис. гривень. Виплата дивiдендiв здiйснюється в грошовiй формi, 

у встановленi чинним законодавством термiни, пiсля отримання ПрАТ "ВФ 

Україна"  письмової вимоги Акцiонера про таку виплату. 

Станом на дату розкриття рiчної iнформацiї дивiденди за  зазначеним рiшенням 

ще  не виплачено. 

У звiтному перiодi ПрАТ "ВФ Україна" виплатило дивiдендiв на суму 730 037,5 

тис. гривень за рiшенням Рiчних  Загальних Зборiв ПрАТ "ВФ Україна" вiд 

27.04.2017 року (Протокол № 38 вiд 28.04.2017).  

Заборгованiсть по виплатi дивiдендiв перед Акцiонерами на кiнець 2018 року у 

сумi 3 102 220,00 тис. гривень спричинена законодавчо встановленими  

обмеженнями на суму виплати дивiдендiв:  

Постанова НБУ вiд 01.03.2018 р. № 19 "Про внесення змiн до деяких нормативно-

правових актiв Нацiонального Банку України", якою внесенi змiни до  Постанови 



НБУ вiд 13.12.2016 № 410 в частинi дозволеного перiоду виплати дивiдендiв та 

суми щомiсячної виплати дивiдендiв. З березня 2018 року НБУ дозволив 

виплачувати iноземним iнвесторам дивiденди в iноземнiй валютi на суму до 7 

млн. доларiв США на мiсяць незалежно вiд перiоду, за який нараховано 

дивiденди. 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 7 602 362 
8 817 55

2 
225 271 304 628 7 827 633 

9 122 18

0 

  будівлі та споруди 942 771 
1 145 27

4 
218 337 293 036 1 161 108 

1 438 31

0 

  машини та обладнання 6 462 053 
7 461 90

4 
6 934 11 592 6 468 987 

7 473 49

6 

  транспортні засоби 48 963 84 366 0 0 48 963 84 366 

  земельні ділянки 2 385 2 385 0 0 2 385 2 385 

  інші 146 190 123 623 0 0 146 190 123 623 

2. Невиробничого 

призначення: 
323 137 0 0 323 137 

  будівлі та споруди 67 65 0 0 67 65 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 256 72 0 0 256 72 

Усього 7 602 685 
8 817 68

9 
225 271 304 628 7 827 956 

9 122 31

7 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): 

будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - вiд 3 до 50 рокiв, 

машини та обладнання - вiд 3 до 15 рокiв, 

транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв, 

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 до 20 рокiв; 

iншi основнi засоби - 5 рокiв 

Первiсна вартiсть основних засобiв -  25 407 385 тис.грн. 

Ступiнь їх зносу - 65.29 %. 

Ступiнь їх використання -  21,01 %. 

Сума нарахованого зносу -  16 589 696  тис.грн. 

Змiни (збiльшення)  вартостi  основних  засобiв  зумовленi  введенням  

в експлуатацiю нового  обладнання  та  проведеня  полiпшення  

iснуючих об'єктiв  основних засобiв. 

Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв складає 4 600 000 

тис.грн. 

14.02.2018г. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол 

№ 40 вiд 15.02.2018р.) було прийнято рiшення про надання згоди на 

вчинення ПрАТ "ВФ Україна" значного правочину, предметом якого є 

передача пiд заставу майна. Вартiсть правочину 4 600 000 570 (чотири 

мiльярди шiстсот мiльйонiв п'ятсот сiмдесят гривень) визначена за 

Звiтом про оцiнку майна. 



 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

12 041 197 10 993 378 

Статутний капітал (тис.грн) 7 817 7 817 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

7 817 7 817 

Опис Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних 

активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, 

короткострокових зобов'язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв 

майбутнiх перiодiв. 

Висновок Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу, що 

вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного 

товариства". 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 34 898 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 9 402 625 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 9 437 523 X X 

Опис Кредитiв банку немає.  

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення становлять 3 094 

350 тис. грн., у тому числi iншi довгостроковi зобов'язання - 2 

866 042 тис. грн., довгостроковi забезпечення - 228 308 тис. 

грн. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять 6 343 173 тис. 

грн., у тому числi 

поточна кредиторська заборгованiсть за: 

довгостроковими зобов'язаннями - 4 488 тис. грн.; 



товари, роботи, послуги - 1 346 467 тис. грн.; 

розрахунками з бюджетом - 34 898 тис. грн.; 

розрахунками зi страхування - 9 310 тис.грн., 

розрахунками з оплати працi - 22 597 тис.грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 75 800 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками - 3 102 220 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх 

розрахункiв - 161 245 тис. грн. 

Поточнi забезпечення - 293 121 тис. грн. 

Доходи майбутнiх перiодiв - 1 132 846 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 160 181 тис. грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2029 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 591-04-04 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Депозитарiй, який надає депозитарнi 

послуги з обслуговування випуску 

цiнних паперiв Товариства. Дiє на 

пiдставi Правил Центрального 

депозитарiю України, затверджених 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства 

"Нацiональний депозитарiй України" 

(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та 

зареєстрованих Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 

ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25642478 

Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. 

Жилянська, 48,50а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1973 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2001 

Міжміський код та телефон (044) 490-90-00 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту 

Опис Проведення аудиторської перевiрки 

фiнансової звiтностi Товариства за 2017 

рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство  з обмеженою 

вiдповiдальнiстю  "ЛЕКСТАТУС 

ГРУП" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39403451 

Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ, вул. Iвана 

Франка, 40-Б, офiс 107 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1047/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.10.2017 

Міжміський код та телефон (097) 231-75-22 

Факс - 

Вид діяльності Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування 

Опис Оцiнка об'єктiв рухомого та 

нерухомого нмайна. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері безпроводового 

електрозв'язку 
за КВЕД 61.20 

Середня кількість працівників: 2550 

Адреса, телефон: 01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, +380 44 389 58 00 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 4 627 404 7 211 902 

    первісна вартість 1001 9 262 803 12 641 677 

    накопичена амортизація 1002 ( 4 635 399 ) ( 5 429 775 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 033 272 598 468 

Основні засоби 1010 7 602 685 8 817 689 

    первісна вартість 1011 22 745 855 25 407 385 

    знос 1012 ( 15 143 170 ) ( 16 589 696 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 108 9 929 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 792 525 625 169 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 18 524 35 131 

Усього за розділом I 1095 14 074 518 17 298 288 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 24 506 53 302 

Виробничі запаси 1101 22 797 22 443 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 1 709 30 859 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 695 404 470 333 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 61 900 125 685 

    з бюджетом 1135 58 819 44 222 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 44 222 

    з нарахованих доходів 1140 1 188 13 031 

    із внутрішніх розрахунків 1145 539 791 72 617 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 63 829 13 030 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 654 484 

Гроші та їх еквіваленти 1165 648 093 2 570 228 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 646 095 2 503 835 

Витрати майбутніх періодів 1170 7 880 3 373 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 143 221 160 127 

Усього за розділом II 1195 3 244 631 4 180 432 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 17 319 149 21 478 720 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 817 7 817 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 086 968 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 954 1 954 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 982 521 12 030 458 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 10 993 378 12 041 197 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 31 284 2 866 042 

Довгострокові забезпечення 1520 61 210 228 308 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 92 494 3 094 350 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 4 488 

    товари, роботи, послуги 1615 1 681 620 1 346 467 

    розрахунками з бюджетом 1620 172 832 34 898 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 113 420 0 

    розрахунками зі страхування 1625 7 665 9 310 

    розрахунками з оплати праці 1630 19 027 22 597 

    одержаними авансами 1635 77 827 75 800 

    розрахунками з учасниками 1640 3 027 258 3 102 220 

    із внутрішніх розрахунків 1645 266 682 161 245 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 279 014 293 121 

Доходи майбутніх періодів 1665 668 010 1 132 846 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 33 342 160 181 

Усього за розділом IІІ 1695 6 233 277 6 343 173 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 17 319 149 21 478 720 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 12 445 559 11 745 324 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7 124 954 ) ( 6 345 629 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 5 320 605 5 399 695 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 586 435 742 056 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 655 177 ) ( 1 834 306 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 422 568 ) ( 1 345 073 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 683 645 ) ( 307 249 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 2 145 650 2 655 123 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 29 0 

Інші фінансові доходи 2220 104 109 82 252 



Інші доходи 2240 378 383 54 081 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 215 174 ) ( 15 050 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 108 ) ( 32 ) 

Інші витрати 2270 ( 148 351 ) ( 82 571 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 264 538 2 693 803 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -411 601 -487 340 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 852 937 2 206 463 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 852 937 2 206 463 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 778 639 3 847 369 

Витрати на оплату праці 2505 747 843 682 692 

Відрахування на соціальні заходи 2510 134 967 125 879 

Амортизація 2515 3 302 838 2 755 761 

Інші операційні витрати 2520 2 868 680 2 377 369 

Разом 2550 10 832 967 9 789 070 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 781 662 116 781 662 116 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 781 662 116 781 662 116 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2,370510 2,822780 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 2,370510 2,822780 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 1,03 1,79 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 15 853 659 14 068 449 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 381 624 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 75 800 77 827 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 30 445 33 892 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 441 567 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 313 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 211 042 107 426 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 077 111 ) ( 4 237 068 ) 

Праці 3105 ( 634 660 ) ( 540 391 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 146 257 ) ( 130 094 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 347 286 ) ( 3 267 334 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 404 409 ) ( 260 039 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1 098 889 ) ( 1 181 541 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1 843 988 ) ( 1 825 754 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 715 866 ) ( 1 139 572 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 21 893 ) ( 34 904 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7 229 008 4 939 422 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 39 219 32 058 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 121 668 103 918 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 46 000 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 414 300 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 7 247 994 ) ( 4 876 338 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 377 000 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 9 900 ) ( 140 ) 

Інші платежі 3290 ( 323 484 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7 337 191 -4 740 502 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 2 916 579 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 730 003 ) ( 1 021 632 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 97 063 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 4 380 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2 085 133 -1 021 632 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 976 950 -822 712 

Залишок коштів на початок року 3405 648 093 1 408 606 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -54 815 62 199 

Залишок коштів на кінець року 3415 2 570 228 648 093 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ 

УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 7 817 0 1 086 1 954 10 982 521 0 0 10 993 378 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 7 817 0 1 086 1 954 10 982 521 0 0 10 993 378 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 852 937 0 0 1 852 937 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -805 000 0 0 -805 000 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -118 0 0 0 0 -118 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -118 0 1 047 937 0 0 1 047 819 

Залишок на кінець року  4300 7 817 0 968 1 954 12 030 458 0 0 12 041 197 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ПрАТ "Делойт енд Туш Юкрейнiан 

Сервiсез Компанi" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

25642478 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01033, м. Київ, вул. 

Жилянська,48,50А 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1973 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0656, дата: 22.12.2016 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: Aud/2018/56639, дата: 

27.06.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 27.06.2018, дата 

закінчення: 07.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту 07.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

675 686,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Розмiщено за посиланням https://www.vodafone.ua/images/files/finzvit2018.pdf  

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, 

звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

Вид інформації 



даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

1 2 3 

10.01.2018 11.01.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

29.01.2018 30.01.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

14.02.2018 15.02.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

26.04.2018 26.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

29.05.2018 29.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

09.11.2018 12.11.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 



Титульний аркуш 
 

16.10.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ OUT-GR-20-10815 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Устинова О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14333937 

4. Місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15 

5. Міжміський код, телефон та факс: +380 44 389 58 00, + 380 44 389 58 06 

6. Адреса електронної пошти: ntarasova@vodafone.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 11.09.2020, затвердити регулярну рiчну 

iнформацiю за 2019 рiк 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.vodafone.ua/uk/company/i

nvestors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-

emitenta/rozkryttya-informatsiyi-na-

fondovomu-rynku 16.10.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 

https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/rozkryttya-informatsiyi-na-fondovomu-rynku
https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/rozkryttya-informatsiyi-na-fondovomu-rynku
https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/rozkryttya-informatsiyi-na-fondovomu-rynku
https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/rozkryttya-informatsiyi-na-fondovomu-rynku


Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що 

приватнi ацiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря вiдсутня. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової 

оцiнки. 

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 

не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що судовi справи, позовнi вимоги 

на суму один i бiльше вiдсоткiв активiв Товариства, вiдсутнi. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому 

що посадовi особи не володiють акцiями Товариства. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що приватними акцiонерними 

товариствами така iнформацiя не розкриваєтья. 



Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не 

надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни 

таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було. 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя 

про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

похiднi цiннi папери. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 

облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсоток 

розмiру статутного капiталу, не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду працiвники не 

володiли акцiями Товариства. 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв. 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому 

що у звiтному перiодi дивiденди вiдповiдно до встановленої форми (через органи управлiння 

емiтента) не виплачувались. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають 

зазначену iнформацiю. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що 

Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне 

товариство не розкриває дану iнформацiю. 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких 

договорiв. 



Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "ВФ УКРАЇНА" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 18.10.2004 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 7816621,16 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 2646 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 61.20 - Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку 

 42.22 - Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй 

 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 

2) IBAN 

 UA763808050000026009843986411 

3) поточний рахунок 

 UA763808050000026009843986411 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 

5) IBAN 

 UA803808050000026009043986211 

6) поточний рахунок 

 UA803808050000026009043986211 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВ "ВФ Ритейл" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 41457291 

4) Місцезнаходження 

 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, будинок 15 

5) Опис  

 ПрАТ "ВФ Україна" володiє 100% у статутному капiталi ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний 

капiтал складає 140 000 гривень. Органами управлiння є Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова 

рада  (4 особи)  та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю - Ревiзiйна 



комiсiя, що складається з 3-х осiб. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 46.90 Неспецiалiзована 

оптова торгiвля (основний). 

Дата державної реєстрацiї ТОВ "ВФ Ритейл": 12.07.2017.  

Рiшення про участь у ТОВ "ВФ Ритейл"  прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" 

(Протокол  Наглядової ради № 171 вiд 10.07.2017р).  

 

1) Найменування 

 ТОВ "IТ СмартФлекс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 41836771 

4) Місцезнаходження 

 03057, м.Київ, Проспект Перемоги, будинок 49/2 

5) Опис  

 ПрАТ "ВФ Україна" володiє 99% у статутному капiталi ТОВ "IТ СмартФлекс". 1 % у 

статутному капiталi належить ТОВ " ВФ Ритейл ". Статутний капiтал складає 10 000 000 

гривень. Статутом передбаченi органи управлiння:  Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова рада  

та одноособовий виконавчий орган - Директор. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 62.01 

Комп'ютерне програмування (основний). 

Дата державної реєстрацiї ТОВ "IТ СмартФлекс": 28.12.2017р.   

Рiшення про участь у ТОВ "IТ СмартФлекс": прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" 

(Протокол  Наглядової ради № 180 вiд 12.12.2017р).  

 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 ППР№0005084406, 

15.04.2019 

Державна Фiскальна  

Служба України  

Офiс ВПП 

штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних в ЄРПН 

за звiтний перiод 

01/01/2017 - 

30/11/2018 ст.201 та 

ст.120 НКУ 

Сплачено частково 

Опис: 

Сума штрафної санкцiї 13319грн. 

2 ППР№00011814406, 

09.09.2019 

Державна Фiскальна  

Служба України  

Офiс ВПП 

штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних в ЄРПН 

за звiтний перiод 

01/01/2017 - 

30/06/2017 п.201 

ст201НКУ 

Сплачено. 

Опис: 

Сума штрафної санкцiї 39402грн.83коп. 



3 Рiшення№68, 

21.02.2019 

Фонд Соцiального 

Страхування 

України.Управлiння  

виконавчої Дирекцiї  

Фондуу м. Києвi 

Повернення 

страхових коштiв 

Фонду соц. 

Страхування  

України 

Сплачено 

Опис: 

Сума штрафної санкцiї 44202грн.83коп. 

4 0014624406, 

04.12.2019 

Державна Фiскальна  

Служба України  

Офiс ВПП 

Штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних в ЄРПН 

за звiтний перiод 

01/02/2017 - 

30/11/2018.  ст.,201 

та ст. 120 НКУ 

Оскаржено 

Опис: 

Сума штрафної санкцiї 53394грн.43коп. 

5 Податковi 

Повiдомлення 

рiшення в кiлькостi 

136 шт.,  

ГУДержавної 

Фiскальної   Служби  

в обласних центрах 

України 

штраф за 

несвоєчасну  сплату 

орендної плати по 

землi 

Сплачено 

Опис: 

Сума штрафних санкцiй 28591грн.17коп. 

6 Податковi 

Повiдомлення 

рiшення в кiлькостi 

264 шт.,  

ГУДержавної 

Фiскальної   Служби  

в обласних центрах 

України 

штраф за 

несвоєчасну  сплату  

екологiчного  

податку 

Сплачено 

Опис: 

Сума штрафних санкцiй 23582грн.52коп. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

У 2019 р. в ПрАТ "ВФ Україна" (надалi ПрАТ "ВФ Україна", Компанiя, Товариство) вiдбулися 

наступнi органiзацiйнi змiни: 

1.  З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю продажу та утримання абонентiв та 

згiдно з наказом вiд 25.01.2019 № ОД/П-023.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та 

штатному розписi ПрАТ "ВФ Україна" в пiдпорядкуваннi Директора з продажу та 

абонентського обслуговування перейменований Департамент абонентського обслуговування на 

Департамент абонентського обслуговування та дистанцiйного продажу. 

2. З метою пiдвищення ефективностi управлiння функцiєю маркетингу, оптимiзацiї виробничих 

процесiв та згiдно з наказом 31.01.2019 № ОД/П-029.0 "Про змiни в органiзацiйнiй структурi та 

штатному розписi ПрАТ "ВФ Україна", в пiдпорядкуваннi Директора з маркетингу створений 

департамент Customer value management, Департамент маркетингу бiзнес-ринку перейменований 

в Департамент цифрових рiшень та платформ, Департамент розвитку та управлiння продуктами 

перейменований на Департамент розвитку продуктiв та мереж. 

3. 19.04.2019 г. Наглядовою радою Товариства затвердженi змiни органiзацiйної структури 

Товариства (Протокол № 199 вiд 22.04.2019), а саме: в пiдпорядкуваннi Генерального директора 

була введена посада Директора з трансформацiї, посада заступника Генерального директора, 

регiон Пiвнiч перейменована на посаду заступника Генерального директора, Схiд, посада 

заступника Генерального директора, регiон Центр перейменована на посаду заступника 



Генерального директора, Центр, посада заступника Генерального директора, регiон Захiд 

перейменована на посаду заступника Генерального директора, Захiд, лiквiдована посада 

заступника Генерального директора, регiон Пiвдень. Данi змiни були введенi з 02.05.2019 г. 

На пiдставi рiшення Наглядової ради був затверджений наказ вiд 24.04.2019 № ОД/П-119.0 "Про 

змiни в органiзацiйнiй структурi та штатному розписi ПрАТ "ВФ Україна", в якому вiдображенi 

вказанi рiшення Наглядової ради Товариства. 

4. З метою вдосконалення структури ПрАТ "ВФ Україна", пiдвищення ефективностi управлiння 

регiонами та  згiдно з наказом вiд 20.05.2019 № ОД/П-148.0 "Про змiни в органiзацiйнiй 

структурi та штатному розписi ПрАТ "ВФ Україна", в пiдпорядкуваннi Технiчного директора 

лiквiдований Технiчний департамент Пiвдень, Технiчний департамент Пiвнiч перейменований 

на Технiчний департамент Схiд. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2 646 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 

осiб. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 

103 особи. 

Фонд оплати працi - 1 102 236  тис. грн. 

Фонд оплати працi в 2019 роцi збiльшився в порiвняннi з 2018 роком на 224 750 тис. грн. 

Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам Товариства: У Компанiї iснує система розвитку персоналу 

синхронiзована i вибудувана пiд стратегiчнi цiлi Компанiї та перспективи розвитку бiзнесу, 

спрямована на пiдтримку та реалiзацiю конкретних запитiв керiвникiв пiдроздiлiв i проектних 

команд. Мiсiя Управлiння розвитку персоналу  - пiдвищувати професiйну компетентнiсть i 

особисту ефективнiсть спiвробiтникiв i бiзнес-пiдроздiлiв для досягнення найкращих результатiв 

бiзнесу i ефективних реакцiй на виклики зовнiшнього середовища. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 



запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Нематерiальнi активи  

Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть придбаного нематерiального 

активу складається з цiни (вартостi) придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають 

вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до 

стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. 

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз 

удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та термiну 

використання, якi сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигiд. 

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для використання станi та 

одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання, 

включено до складу операцiйних витрат звiтного перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються з використанням прямолiнiйного методу протягом 

очiкуваного термiну корисного використання активiв, який складає: 

Лiцензiї згiдно з умовами договору 

Бiлiнг та iнше програмне забезпечення вiд 1 до 15 рокiв 

Право користування товарним знаком (Примiтка 17) 8 рокiв  

Номерна ємнiсть Вiд 1 до 15 рокiв 

Термiн корисного використання нематерiальних активiв та метод їх амортизацiї може бути 

переглянутим, якщо в майбутньому очiкується змiна строку корисного використання активу або 

змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигiд. 

Компанiя продовжує оцiнювати перiод амортизацiї для нематерiальних активiв iз обмеженими 

строками використання для визначення того, чи обумовлюють конкретнi подiї або обставини 

перегляд амортизацiйних перiодiв. Змiна очiкуваних строкiв корисного використання є змiною 

облiкових оцiнок, i суми нарахування зносу та амортизацiї перераховуються перспективно. 

Фактичнi економiчнi строки корисного використання нематерiальних активiв можуть 

вiдрiзнятися вiд строкiв корисного використання, визначених керiвництвом, що у результатi 

може призвести до визначення iншої балансової вартостi нематерiальних активiв iз обмеженими 

строками використання. 

Основнi засоби  

Основнi засоби Компанiї, включно iз покращенням об'єктiв основних засобiв, вiдображенi за 

первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат вiд зменшення корисностi. 

Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов'язанi з 

придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i 

налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням 

основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою. 

Основнi засоби зi строками корисного використання бiльше одного року капiталiзуються за 

iсторичною вартiстю та амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом строкiв корисного 

використання: 

Обладнання мережi та базових станцiй:  

Iнфраструктура мережi 3-20 рокiв 

Iнше  3-15 рокiв 

  

Земля i будiвлi:  

Будiвлi  20-50 рокiв 

Покращення орендованого майна Менший iз двох перiодiв: очiкуваного строку корисного 

використання або строку дiї оренди 

  

Офiсне обладнання, транспортнi засоби та iншi основнi засоби:  

Офiсне обладнання 3-20 рокiв 



Транспортнi засоби 3-7 рокiв 

Iншi основнi засоби 3-20 рокiв 

Очiкуванi строки корисного використання та методи амортизацiї переглядаються Компанiєю, 

причому вплив будь-яких змiн в оцiнках визнається перспективно. 

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням 

об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що 

призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд, первiсно очiкуваних вiд використання 

об'єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з 

використанням прямолiнiйного методу протягом строкiв корисного використання, що й у 

вiдповiдних основних засобiв. 

Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об'єкта в робочому станi, 

включаються у звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться.  

Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень 

вiд реалiзацiї та залишкової вартостi i включаються до складу iнших доходiв або витрат вiд 

операцiйної дiяльностi.  

Витрати на заробiтну плату спiвробiтникам Компанiї, чия дiяльнiсть пов'язана iз встановленням, 

монтажем, налагодженням основних засобiв, а також пов'язаних з ними нематерiальних активiв, 

капiталiзуються в мiру їх виникнення. Амортизацiя на цi суми нараховується аналогiчно до 

основних засобiв та нематерiальних активiв, щодо яких вiдбувається капiталiзацiя. 

Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв Компанiї включає також суму забезпечення на 

демонтаж та приведення земельної дiлянки, на якiй вони розташованi, у стан, придатний для 

подальшого використання пiсля закiнчення строку оренди або використання об'єкту. До таких 

основних засобiв належать переважно антено-щогловi споруди, демонтаж яких вимагає суттєвих 

витрат.  

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв  

На кожну дату балансу Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та 

нематерiальних активiв на предмет зменшення корисностi тодi, коли обставини вказують на 

iснування потенцiйного зменшення корисностi. 

Суми очiкуваного вiдшкодування активiв та одиниць, якi генерують грошовi потоки, базуються 

на оцiнках, включно з визначенням вiдповiдних одиниць, якi генерують грошовi потоки, ставок 

дисконтування, оцiнок майбутнiх показникiв дiяльностi, дохiдностi активiв, строкiв та сум 

майбутнiх операцiй придбання основних засобiв, припущень щодо майбутнiх ринкових умов та 

довгострокового рiвня зростання (термiнальна вартiсть). ПрАТ "ВФ Україна" разом зi своїми 

дочiрнiми компанiями складає єдину одиницю, що генерує грошовi потоки, та включає 

мобiльний бiзнес, роздрiбнi продажi та iншi послуги. Змiна припущень, особливо стосовно 

ставки дисконтування та рiвня зростання, використаних для оцiнки суми вiдшкодування активiв, 

може iстотно вплинути на результати оцiнки Компанiї щодо зменшення корисностi. 

Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу iнших 

операцiйних витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми остаточної вартостi 

основних засобiв. 

Непрацюючi активи, розташованi на тимчасово окупованiй територiї вiдповiдно до Закону 

України "Про особливостi державної полiтики iз забезпечення державного суверенiтету України 

на тимчасово окупованих територiях у Донецькiй та Луганськiй областях" вiд 18.01.2018 № 

2268-VIII та на яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, 

вiдповiдно до розпорядження КМУ вiд 07.11.14 № 1085-р "Про затвердження перелiку 

населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої 

повноваження, та перелiку населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення", були 

знецiненi. 

Активи з права користування та оренднi зобов'язання 

Договори оренди Компанiї значною мiрою мають вiдношення до оренди мiсць пiд мережеве 

обладнання (тобто земля, мiсця на вежах або дахах для зовнiшнього розмiщення обладнання), 



мережевої iнфраструктури, а також будiвель, якi використовуються задля адмiнiстративних або 

технiчних цiлей. 

Компанiя визнає права користування активом i вiдповiднi зобов'язання по орендi вiдносно усiх 

договорiв оренди, якi передають контроль за використанням iдентифiкованих активiв впродовж 

певного перiоду часу в обмiн на винагороду, за винятком короткострокової оренди (з термiном 

оренди 12 мiсяцiв або менше). В разi такої оренди, Компанiя визнає оренднi платежi як 

експлуатацiйнi витрати впродовж термiну дiї оренди. При визначеннi умов оренди Компанiя 

використовує практичну доцiльнiсть застосування МСФЗ 16, що дозволяє орендарю не 

розмежовувати компоненти, що не пов'язанi з орендою, а натомiсть облiковувати кожний 

компонент оренди та будь-якi пов'язанi з ним компоненти, що не пов'язанi з орендою, як єдиний 

компонент оренди. 

Оренднi зобов'язання спочатку оцiнюються за поточною вартiстю орендних платежiв, якi не 

були сплаченi на дату початку оренди. Оренднi платежi дисконтуються з використанням ставки 

додаткових запозичень Компанiї. Ставка додаткових запозичень Компанiї визначається на 

основi кредитних спредiв кредитних пропозицiй вiд банкiв для Компанiї у порiвняннi з кривою 

дохiдностi iз нульовим купоном для державних цiнних паперiв. 

Середньозважена ставка позики, застосована до зобов'язань з оренди, визнаних у звiтi про 

фiнансовий стан на дату первинного застосування (станом на 1 сiчня 2018 року), становила 

17,46%. Оренднi платежi включають фiксованi платежi, змiннi платежi, якi залежать вiд iндексу 

або ставки, суми, очiкуванi до сплати по гарантiї залишкової вартостi, цiну виконання опцiону 

купiвлi, яку Компанiя з достатньою мiрою упевненостi може здiйснити, а також платiж за 

дострокове припинення договору, за винятком випадкiв, коли є обгрунтована упевненiсть в 

тому, що вiн не буде розiрваний достроково. Змiннi платежi, залежнi вiд зовнiшнiх чинникiв, 

вiдносяться на витрати в тому перiодi, коли вони були понесенi. 

Оренднi зобов'язання переоцiнюються, коли вiдбувається змiна в майбутнiх орендних платежах, 

що виникає внаслiдок змiни iндексу або ставки, якщо вiдбувається змiна в оцiнцi Компанiєю 

суми, що очiкується до сплати по гарантiї, або якщо Компанiя мiняє свою оцiнку того, чи буде 

вона здiйснювати купiвлю, продовжувати або припиняти дiю договору. Вiдповiдне коригування 

робиться вiдносно балансової вартостi активiв, наданих у рамках права користування, або 

вiдображається в звiтi про фiнансовi результати, якщо балансова вартiсть активiв, наданих у 

рамках права користування, була зменшена до нуля. 

Активи з права користування, спочатку оцiнюються за первинною вартiстю, яка є первинною 

сумою зобов'язань по орендi, скоригованою на будь-якi оренднi платежi, здiйсненi на дату або 

до дати початку оренди, плюс будь-якi понесенi прямi витрати за вирахуванням будь-яких 

отриманих пiльг по орендi. Чиста вартiсть активiв у виглядi прав користування, якi вiдносяться 

до основних засобiв, подаються в звiтi про фiнансовий стан як основнi засоби (Примiтка 16). 

Чиста вартiсть активiв у виглядi прав користування, якi вiдносяться до нематерiальних активiв, 

подаються в звiтi про фiнансовий стан як нематерiальнi активи (Примiтка 19). 

Активи з права користування згодом амортизуються прямолiнiйним методом впродовж 

очiкуваного термiну оренди. Термiн оренди вiдповiдає перiоду дiї кожного контракту, який не 

можна скасувати, проте у бiльшостi випадкiв Компанiя має достатню упевненiсть в тому, що 

вона скористається правом на продовження термiну дiї оренди, i тому умови оренди 

подовжуються на термiни, описанi нижче. При оцiнцi термiну оренди Компанiя бере до уваги 

усi факти i обставини, що створюють економiчний стимул для реалiзацiї Компанiєю можливостi 

продовження оренди, такi як термiн корисного використання активу, розташованого на 

орендованому майданчику, статистика змiни майданчикiв, послiдовнiсть технологiчних змiн, а 

також витрати на розiрвання або укладення договорiв оренди. 

Активи з права користування перевiряються на предмет зменшення корисностi згiдно з 

вимогами МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Це замiнює попередню вимогу визнавати 

резерв на покриття збиткiв вiд обтяжливих договорiв оренди. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 



Незавершене будiвництво представлено об'єктами, що знаходяться в процесi будiвництва, i 

вiдображено в облiку за вартiстю фактичних витрат. Витрати на утримання об'єкту, що 

будується, включаються в первинну вартiсть основного засобу у тому випадку, якщо вони 

можуть бути спiввiднесенi безпосередньо з об'єктом, що будується, або устаткуванням, яке було 

придбано. 

Витрати на вiдновлення будiвель Компанiї капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються 

незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Об'єкти незавершеного 

будiвництва не амортизуються до моменту, коли будiвництво буде завершене i актив буде 

готовий до використання.  

Актив враховується у складi незавершеного будiвництва до тих пiр, поки не припиниться 

формування його первинної вартостi. Капiталiзацiя витрат в первинну вартiсть об'єкту основних 

засобiв припиняється в мить, коли цей об'єкт доставлений в мiсце i приведений в стан, 

використання, що забезпечує його, вiдповiдно до намiрiв керiвництва.  

Компанiя включає до складу незавершеного будiвництва фактичнi витрати з придбання 

будматерiалiв, призначених для цiлей будiвництва, реконструкцiї або модернiзацiї основних 

засобiв. 

Iншi необоротнi активи 

Компанiя включає до складу iнших необоротних активiв суми виданих авансiв з придбання 

основних засобiв i пiд капiтальне будiвництво, витрати на заключення договорiв, а також 

основнi засоби, якi було вилучено з використання.  

Компанiя капiталiзує витрати, понесенi на укладання договору з абонентом, якщо керiвництво 

очiкує вiдшкодування цих витрат. 

Витрати на заключення договору включають комiсiйнi винагороди, що виплачуються стороннiм 

дистриб'юторам, а також пов'язану з цим винагороду комерцiйним працiвникам Компанiї за 

укладення договору з абонентом. Цi витрати амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом 

середнього термiну життя абонентiв в мережi Компанiї (28 мiсяцiв). 

Компанiя використовує практичну доцiльнiсть МСФЗ 15, яка дозволяє визнавати кошти, 

понесенi на заключення договорiв в складi витрат, коли очiкувана тривалiсть контракту 

становить один рiк або менше.  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в iншi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у 

бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть довгострокової фiнансової iнвестицiї 

складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових 

платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням довгострокової фiнансової 

iнвестицiї.  

Якщо придбання довгострокової фiнансової iнвестицiї здiйснюється шляхом обмiну на iншi 

активи, то її собiвартiсть визначається за справедливою вартiстю цих активiв. 

Пiсля первiсного визнання довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi 

у капiталi. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, 

на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної 

величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж 

iнвестором i об'єктом iнвестування.  

Балансова вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй збiльшується (зменшується) на суму, 

що є часткою iнвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта iнвестування за звiтний перiод, iз 

включенням цiєї суми до складу доходу (втрат) вiд участi в капiталi. Одночасно балансова 

вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй зменшується на суму визнаних дивiдендiв вiд 

об'єкта iнвестування. 

Загальна балансова вартiсть iнвестицiй перевiряється на зменшення корисностi згiдно МСБО 36 

шляхом порiвняння суми їх очiкуваного вiдшкодування та балансової вартостi у випадках, коли 

є свiдчення, що кориснiсть iнвестицiй може зменшитися. 

Запаси 



При первiсному визнаннi запаси оцiнюються за фактичною собiвартiстю придбання чи 

виготовлення, яка складається з усiх понесених витрат у зв'язку з приведенням запасiв в їх 

поточний стан i мiсце розташування. 

Станом на кiнець кожного звiтного мiсяця, запаси оцiнюються i вiдображаються за найменшою з 

двох величин: фактичної собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у 

виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої 

величини. Товари списуються у витрати при їх продажу. Такi запаси регулярно перевiряються 

на предмет (знецiнення) зменшення корисностi, та наявностi застарiлих  запасiв. 

Дебiторська заборгованiсть  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть вiдображається за цiною вiдповiдної операцiї. 

Балансова вартiсть усiєї торгової дебiторської заборгованостi зменшується на суму вiдповiдних 

резервiв на покриття очiкуваних кредитних збиткiв. 

Для торгової дебiторської заборгованостi Компанiя застосовує спрощений пiдхiд i розраховує 

очiкуванi кредитнi збитки на основi очiкуваних кредитних збиткiв на увесь строк дiї фiнансових 

iнструментiв. Для дебiторської заборгованостi вiд абонентiв резерв на покриття очiкуваних 

кредитних збиткiв розраховується iз використанням матрицi резервiв. Ставки резерву базуються 

на кiлькостi прострочених днiв для груп рiзноманiтних сегментiв клiєнтiв з аналогiчними 

характеристиками збиткiв. Розрахунок вiдображає зважений на вiрогiднiсть результат та усю 

обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю, доступну на звiтну дату, щодо минулих подiй, 

поточних умов та прогнозiв стосовно майбутнiх економiчних умов. Загалом дебiторська 

заборгованiсть вiд абонентiв знецiнюється, коли вона прострочена на бiльше нiж 180 днiв, та 

списується, коли вiдповiдає критерiям безнадiйної заборгованостi.  

Очiкуванi кредитнi збитки за дебiторською заборгованiстю, окрiм дебiторської заборгованостi 

вiд абонентiв, оцiнюються на iндивiдуальнiй основi на пiдставi минулої iнформацiї (iсторичних 

збиткiв) та прогнозної iнформацiї, коли така є доступною. Дебiторська заборгованiсть, окрiм 

дебiторської заборгованостi вiд абонентiв, списується пiсля закiнчення строку позовної давностi 

або до нього за результатами внутрiшнiх розслiдувань.  

Компанiя отримує знижки за обсяг за угодами роумiнгу з мiжнародними мобiльними 

операторами та облiковує отриманi знижки як зменшення витрат на роумiнг. Отримана у 

результатi дебiторська заборгованiсть визнається у складi торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi у наведеному звiтi про фiнансовий стан. Така дебiторська заборгованiсть 

погашається раз на рiк. 

Грошi та їх еквiваленти  

Грошi та їх еквiваленти включають готiвку, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання 

i строковi депозити термiном до 92 днiв. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами  

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами включає переважно аванси, 

отриманi вiд контрактних абонентiв. Компанiя вимагає вiд бiльшостi абонентiв попередню 

оплату за телекомунiкацiйнi послуги. Суми попередньої оплати, отриманi вiд абонентiв, 

вiдображаються як зобов'язання з одержаних авансiв i не визнаються доходами до моменту 

фактичного надання послуг абоненту.  

Доходи майбутнiх перiодiв  

Компанiя вiдображає доходи майбутнiх перiодiв в момент використання абонентом 

передплаченого сервiсу будь-якого iз засобiв поповнення його рахунку, на суму номiналу засобу 

поповнення. Дохiд визнається Компанiєю в тому перiодi, коли абонент отримав вiдповiднi 

послуги зв'язку.  

Забезпечення  

Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи договiрнi 

зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення зобов'язань, 

погашення яких ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi 

вигоди, та їх оцiнка може бути достовiрно визначена. Забезпечення оцiнюються згiдно 



найкращої оцiнки, зробленої керiвництвом, щодо витрат, необхiдних для погашення 

зобов'язання на звiтну дату, i дисконтуються до теперiшньої вартостi, коли вплив дисконтування 

є суттєвим. 

Основнi види забезпечень, якi формує Компанiя, стосуються виплат працiвникам за вiдпустки, 

виплат працiвникам премiй за результатами дiяльностi, погашення зобов'язань щодо демонтажу 

основних засобiв та вiдновлення земельних дiлянок, податкових зобов'язань, а також витрат за 

судовими позовами. 

Нарахування зобов'язань вiдображається як витрати звiтного перiоду. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал  

Зареєстрований (пайовий) капiтал визнається за вартiстю внесених власниками активiв, що 

зафiксована в установчих документах Компанiї. 

Дивiденди  

Дивiденди оголошенi протягом звiтного перiоду визнаються як розподiл частини чистого 

прибутку мiж власниками вiдповiдно до частки їх участi у статутному капiталi Компанiї. Сума 

оголошених, але не сплачених, дивiдендiв включається до поточних зобов'язань. Дивiденди за 

звiтний перiод, якi оголошенi пiсля дати балансу, але до затвердження керiвництвом фiнансової 

звiтностi до випуску, не визнаються зобов'язаннями на дату балансу, але розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi. 

Згiдно з українським законодавством прибуток, доступний для розподiлу дивiдендiв, 

обмежується деномiнованою в українських гривнях сумою нерозподiленого прибутку, 

визначеною згiдно з мiжнародними стандартами бухгалтерської звiтностi, офiцiйно 

оприлюдненими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує 

державну полiтику у сферi бухгалтерського облiку, пiсля певних вирахувань.  

Фiнансовi iнструменти  

Фiнансовий iнструмент являє собою будь-який договiр, який створює фiнансовий актив для 

одного пiдприємства i фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу для iншого 

пiдприємства. До фiнансових активiв належать, зокрема, грошовi кошти та їхнi еквiваленти, 

торгова дебiторська заборгованiсть, поточнi iнвестицiї (головним чином, депозити iз первiсним 

термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв). Фiнансовi зобов'язання загалом представляють 

собою вимоги щодо погашення грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Зокрема, до 

них належать торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, оренднi зобов'язання. Фiнансовi 

iнструменти визнаються одразу, якi тiльки Компанiя стає стороною щодо договiрних положень 

вiдповiдного iнструмента.  

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, 

плюс витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансового 

активу або випуску фiнансового зобов'язання, за виключенням фiнансових активiв або 

зобов'язань, якi облiковуються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням перерахунку у 

складi звiту про фiнансовi результати. У такому випадку витрати на здiйснення операцiї 

вiдносяться на витрати. У подальшому вони оцiнюються або за амортизованою вартiстю, або за 

справедливою вартiстю у залежностi вiд класифiкацiї цих активiв та зобов'язань.  

Фiнансовi активи можуть класифiкуватись як 1) фiнансовi активи, якi оцiнюються за 

амортизованою вартiстю; 2) фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, iз 

вiдображенням перерахунку у складi iнших сукупних доходiв; 3) фiнансовi активи, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням перерахунку у складi звiту про 

фiнансовi результати. Якщо фiнансовi активи утримуються для збирання потокiв грошових 

коштiв за договорами у виглядi основної суми та вiдсоткiв на визначенi дати, вони 

класифiкуються як такi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. Якщо фiнансовi активи 

утримуються не тiльки для збирання потокiв грошових коштiв за договорами у виглядi основної 

суми та вiдсоткiв на визначенi дати, а й також для потенцiйного продажу, вони класифiкуються 

як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням перерахунку у складi iнших 

сукупних доходiв. Усi iншi фiнансовi активи класифiкуються як такi, що оцiнюються за 



справедливою вартiстю, iз вiдображенням перерахунку у складi звiту про фiнансовi результати.  

Фiнансовi зобов'язання можуть бути класифiкованi як такi, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю або амортизованою вартiстю.  

Визнання доходiв 

Доходи вiд реалiзацiї визнаються у тiй мiрi, в якiй Компанiя поставила товари або надала 

послуги за договором, суму доходiв можна визначити достовiрно, та iснує вiрогiднiсть, що 

Компанiя отримає економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю. Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за 

справедливою вартiстю компенсацiї до отримання, за вирахуванням податку на додану вартiсть, 

7.5% податку до сплати у Державний пенсiйний фонд та дисконтiв. 

Компанiя отримує доходи вiд реалiзацiї вiд надання мобiльних телекомунiкацiйних послуг 

(плати за доступ, передачi СМС-повiдомлень, плати за взаємнi пiдключення, телевiзiйного та 

музичного контенту i плати за з'єднання), а також продажу обладнання, аксесуарiв. Продукти та 

послуги можуть продаватися окремо або у комбiнованих пакетах. Найiстотнiша частина доходiв 

стосується передплачених договорiв. 

Доходи вiд плати за доступ, передачi СМС-повiдомлень, плати за взаємнi пiдключення 

визнаються за методом нарахування тодi, коли послуги надаються, незалежно вiд моменту 

виникнення пов'язаного з ними руху грошових коштiв. Вони базуються або на використаннi 

(хвилинах обробленого трафiку, обсягу переданих даних) або плинi часу (мiсячної абонентської 

плати).  

Доходи вiд надання телевiзiйного та музичного контенту визнаються тодi, коли Компанiя надає 

послуги, i вiдображаються у сумi комiсiй до отримання Компанiєю (дiє як агент) згiдно з 

вимогами МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами", оскiльки Компанiя не 

контролює такi послуги до передачi їх клiєнту.  

Компанiя визнає первiсну плату за пiдключення абонентiв за своїми передплаченими тарифними 

планами з моменту активацiї абонентiв протягом строку дiї договору, пiд час якого сторони 

мають чиннi права та зобов'язання, забезпеченi правовим захистом, а саме один мiсяць за 

українським законодавством.  

Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються тодi, коли iстотнi ризики та винагороди вiд володiння 

товаром переходять до клiєнта. 

Для комбiнованих пакетiв Компанiя облiковує iндивiдуальнi продукти та послуги окремо, якщо 

вони є чiтко вираженими, тобто продукт або послугу, а також вигоду клiєнта, можна 

iдентифiкувати окремо вiд iнших об'єктiв у комбiнованому пакетi, i клiєнт може отримати 

вигоду вiд них. Компенсацiя за угодою розподiляється на кожний окремий продукт та послугу 

на основi їхньої вiдповiдної справедливої вартостi. Визначена справедлива вартiсть 

iндивiдуальних елементiв загалом базується на цiнах, за якими товар/послуга регулярно 

продається самостiйно пiсля врахування будь-яких вiдповiдних знижок за обсяг. Заохочування, 

якi надаються клiєнтам, зазвичай пропонуються на момент пiдписання нового договору або у 

рамках рекламних пропозицiй. Заохочення, якi являють собою зменшення цiни продажу послуги 

(дисконти), визнаються у тому перiодi, якого вони стосуються, коли визнаються вiдповiднi 

доходи вiд реалiзацiї, та вiдображаються як зменшення як торгової дебiторської заборгованостi, 

так i доходiв вiд надання послуг. 

Компанiя визнає доходи вiд надання телекомунiкацiйних послуг iз плином часу, а доходи вiд 

реалiзацiї товарiв на певний момент часу. 

Плата за роумiнг нараховується на основi чинних тарифiв Компанiї та вiдображається як дохiд 

вiд послуг роумiнгу, що надаються Компанiєю абонентам ПрАТ "ВФ Україна".  

Компанiя отримує похвилинну плату за роумiнг вiд iнших операторiв бездротового зв'язку за 

використання мережi Компанiї абонентами iнших мереж.  

Компанiя надає ретроспективнi знижки за обсяг за угодами роумiнгу з мiжнародними 

мобiльними операторами. Для оцiнки змiнної суми компенсацiї цих знижок Компанiя 

використовує первiснi данi трафiку, якi коригуються щомiсяця для вiдображення нової 

доступної iнформацiї. Зобов'язання щодо очiкуваних майбутнiх знижок до сплати визнається як 



зменшення доходiв вiд реалiзацiї у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi у 

наведеному звiтi про фiнансовий стан. 

Визнання витрат 

Основнi витрати, якi несе ПрАТ "ВФ Україна" у зв'язку з наданням послуг мобiльного та 

фiксованого зв'язку, включають витрати на послуги iнших операторiв, плату за послуги 

роумiнгу, собiвартiсть товарiв, амортизацiю та витрати на технiчне обслуговування мережi. 

За дзвiнки абонентiв, зроблених в зонах, якi знаходяться за межами територiй, що покриваються 

лiцензiями Компанiї, ПрАТ "ВФ Україна" сплачує вартiсть послуг роумiнгу операторам 

мобiльного зв'язку вiдповiдних регiонiв. Плата за роумiнг, яка перераховується iншим 

операторам, розраховується за тарифами цих операторiв та вiдображається в у складi 

собiвартостi Компанiї. Витрати на роумiнг зменшуються на наданi операторами знижки, якщо 

мiж компанiями iснує вiдповiдний двостороннiй договiр про надання знижок.  

Нарахованi, але не отриманi знижки вiдображаються як дебiторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отриманi грошовими коштами. В iншому 

випадку вони зменшують суму кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток базуються на сумi прибутку за рiк, приймаючи до уваги 

вiдстрочене оподаткування.  

Вiдстроченi податковi активи  

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визнаються стосовно тимчасових рiзниць, якi 

виникають мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та 

вiдповiдними податковими базами активiв та зобов'язань, якi призведуть до виникнення 

майбутнiх оподатковуваних сум або сум, якi пiдлягають вирахуванню. Вiдстроченi податковi 

активи та зобов'язання оцiнюються iз використанням чинних податкових законiв та ставок, якi 

застосовуються до перiодiв, у яких, як передбачається, рiзницi будуть завдавати впливу на 

оподатковуванi доходи. 

Активи з вiдстроченого оподаткування визнаються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною 

реалiзацiя цих активiв за рахунок майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На 

кожну рiчну звiтну дату Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи та 

балансову вартiсть визнаних вiдстрочених податкових активiв. Компанiя визнає ранiше 

невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх прибутках, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Компанiя зменшує балансову вартiсть вiдстроченого 

податкового активу лише у випадку, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї 

такого активу у майбутнiх прибутках. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 



постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Види послуг, що надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше 

вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: 

10 i бiльше вiдсоткiв доходу за звiтнiй рiк Компания отримала: 

1) вiд  виручки вiд обслуговування абонентiв, а саме: (а) щомiсячна та рiчна плата за тарифнi 

пакети;(б) плата за ефiрний час; (в) вартiсть додаткових послуг; (г) плата за роумiнг; 

2) за рахунок платежiв iнших телекомунiкацiйних компанiй за доступ до мережi Компанiї. 

Тарифнi плани в Українi: Компанiя пропонує iндивiдуальнi тарифи по всiй Українi зi 

спецiальними умовами та регiональними тарифними планами, якi спрямованi на розмежування 

потреб абонентiв у рiзних сегментах ринку пiд брендом Vodafone. Тарифи Компанiї в Українi 

орiєнтованi на наступнi три основнi сегменти: (i) Контракт для бiзнесу (ii) Iндивiдуальний 

контракт (iii) Передплата. 

Компанiя (ПрАТ "ВФ Україна", Vodafone) має такi контрактнi тарифнi плани: 

Контракт для бiзнесу: Пропозицiї для корпоративних клiєнтiв "Vodafone Red Business" дiють на 

всiй територiї України i пропонують всi послуги вiдповiдно до принципiв "без турбот". Vodafone 

пропонує широкий спектр тарифних планiв для корпоративних клiєнтiв для задоволення всiх 

їхнiх бiзнес-потреб: "Red Business VIP", "Red Business Ultra VIP", "Red Business XXL", "Red 

Business XL", "Red Business Ultra L", "Red Business L", "Red Business M", "Red Business S". Усi 

тарифи пропонують пакетний набiр послуг: необмеженi дзвiнки в мережi Vodafone Україна; ГБ  

мобiльного iнтернету EDGE / 3G / 4G; пакетнi хвилини для дзвiнкiв та SMS на iншi мережi в 

Українi та до iнших країн свiту. Крiм того, iснують тарифи для iнтернету речей "Vodafone IoT". 

Вони представленi 6 тарифними планами: "Vodafone IoT M", "Vodafone IoT L", "Vodafone IoT 

4G S", "Vodafone IoT 4G M", "Vodafone IoT 4G L", "Vodafone IoT 4G XL", "Vodafone IoT 4G XXL 

". Всi тарифи пропонують мобiльний EDGE / 3G / 4G Internet, SMS на iншi мережi в Українi та 

за кордон. Наприкiнцi 2019 року компанiя здiйснила запуск нового тарифного плану Device 4G, 

спецiально призначеного для використання у планшетах. 

Iндивiдуальний контракт:  

Vodafone Україна пропонує клiєнтам контрактну лiнiйку тарифiв: "Vodafone Red" (S, M, L, XL i 

XXL) i Vodafone Ultra (Ultra, Ultra VIP). Тарифна лiнiйка Vodafone Red включає тарифи з 4G 

Internet - вiд 2 Гб до необмеженого пакету, пакетнi хвилини до будь-яких iнших українських 

мереж - вiд 50 до безлiмiтного пакету, а також пакети хвилин для дзвiнкiв за кордон та SMS. 

Компанiя також пропонує для пiдключення лiнiйки тарифних планiв з передоплатою, 

призначенi для абонентiв масового ринку.  

Тарифнi плани 4G лiнiйки SuperNet, а саме "SuperNet Start", "SuperNet Pro", "SuperNet Unlim", 

включають в себе пакети послуг: великий обсяг Iнтернет трафiку - вiд 4 Гб до безлiмiту, набори 

хвилин на iншi українськi мережi - вiд 65 до 150 хвилин, комплекти з 30 хвилинами 

мiжнародних дзвiнкiв, необмеженi мессенджери, соцiальнi мережi, а також iншi популярнi 

мобiльнi додатки. 

Тарифна лiнiйка "Vodafone Family" включає соцiальнi мережi, внутрiшнi та мiжнароднi дзвiнки. 

У червнi 2019 року вiдбувся запуск тарифного плану Joice. Вiн передбачає 600 хвилин на 

дзвiнки по Українi та в Польщу, а також безлiмiтний Iнтернет для найпопулярнiших мобiльних 

застосункiв: вiдео, соцiальнi мережi, музика та iгри. Цiльова аудиторiя цього тарифного плану - 

це молодi люди. 

Ми також пропонуємо тарифнi плани, якi орiєнтованi безпосередньо на користувачiв планшетiв, 

GPS / GSM-автосигналiзацiй та iнших смарт-пристроїв: "Vodafone Device S", "Vodafone Device 

M", "Vodafone Device L". 

В усiх тарифах, що пропонує компанiя, є можливiсть користуватись вигiдними послугами для 

роумiнгу, що дозволяють залишатись на зв'язку за кордоном.  



Ринок збуту послуг Компанiї - територiя України, основними  клiєнтами є  фiзичнi  особи, 

громадяни України. Компанiя не  шукає нових ринкiв збуту. 

Канали збуту продукцiї Компанiї можна роздiлити на 2 напрямки - монобрендовий та 

мультiбрендовий. Пiд монобрендовим каналом маються на увазi торговельнi точки, якi 

працюють пiд брендом "Vodafone" та належать або Дочiрньому товариству Компанiї - ТОВ "ВФ 

Ритейл", або партнерам Компанiї. Пiд мультибрендовим каналом маються на увазi - роздрiбнi 

торговельнi точки, як мережевi, так i немережевi.  

На ринку телекомунiкацiй в Українi iснують значнi полiтичнi, економiчнi, юридичнi та 

податковi ризики. 

З початку лютого 2014 р. в Українi дiє плаваючий валютний курс гривнi по вiдношенню до 

долара США.  

У 2014-2017 рр. економiчна криза в Українi в поєднаннi з полiтичними заворушеннями i подiями 

в схiднiй частинi України призвели до ослаблення гривнi. При цьому курс гривнi впав з 15,77 

грн. за 1 дол. США на кiнець 2014 р. до 24,00 грн. на кiнець 2015 р. i до 27,19 грн. на кiнець 2016 

р. вiдповiдно, в результатi значного вiдтоку капiталу, пов'язаного з полiтичною нестабiльнiстю в 

країнi. Станом на 31 грудня 2017 р. курс гривнi становив 28,07 грн. за 1 дол. США. На 31 грудня 

2018 року - 27,69 грн. за 1 дол. США. 

Розрахунки держбюджету на 2019 р. були виконанi з урахуванням курсу 29,4 грн. на кiнець 2019 

р. Однак, середнiй курс гривнi в 2019 роцi склав 25,85, скоротившись на 14,5% за 2019 р., на 31 

грудня 2019 року - 23,69 грн. за 1 дол. США. 

На курс долара США впливають багато факторiв. Серед них: 

- глобальна криза (торговельнi вiйни, падiння фондових ринкiв тощо).  

- можливiсть зовнiшнього фiнансування ;  

- об'єми валютної виручки українських експортерiв;  

- дефiцит зовнiшньоторговельного балансу;  

- полiтичнi вибори в Українi.  

Ослаблення гривнi по вiдношенню до долара США та/або Євро може збiльшити витрати, 

номiнованi як у гривнi, так i у валютi. З iншого боку, змiцнення гривнi скорочує доходи, 

номiнованi в iноземнiй валютi. 

За даними Державної служби статистики України, в груднi 2018 р. iндекс споживчих цiн (IСЦ) в 

рiчному вимiрi склав 9,8%. За оцiнками Нацiонального банку України (НБУ) за 2018 рiк ВВП 

вирiс на 3,3%. Бюджетне значення показника iнфляцiї на 2019 р. було встановлено на рiвнi 7,4%, 

зростання ВВП 3%. В кiнцi сiчня 2020 р. НБУ оцiнив зростання ВВП в 2019 р. до 3,3%, за 2019 

рiк iнфляцiя знизилася до 4,1%. 

Державний бюджет на 2020 р. базується на зростаннi ВВП в 3,7% при iнфляцiї 5,5%. 

Прискорення темпiв iнфляцiї в Українi може привести до зниження рiвня купiвельної 

спроможностi населення, що може вплинути на рiвень споживання i на виконання планiв 

роздрiбних продажiв i, отже, до зниження доходiв, збiльшення витрат i зниження операцiйної 

рентабельностi ПрАТ "ВФ Україна". 

Банкiвська криза, банкрутство або фiнансова неспроможнiсть банкiв, в яких ПрАТ "ВФ Україна" 

розмiщує свої кошти, можуть привести до втрати сум депозитiв або негативно вплинути на 

здатнiсть Товариства здiйснювати банкiвськi операцiї, що може мати iстотнi негативнi наслiдки 

для бiзнесу, фiнансового становища i результатiв дiяльностi. 

12 вересня 2014 року в Українi набув чинностi Закон України "Про санкцiї", положення якого 

можуть бути застосованi до iноземної держави, iноземної юридичної особи, юридичної особи, в 

якiй iноземна юридична або фiзична особа є власником iстотної участi, а також до iнших 

суб'єктiв. 

Даний Закон передбачає 25 видiв санкцiй, серед яких: 

- блокування активiв - тимчасове обмеження права особи користуватися i розпоряджатися 

належним йому майном;  

- анулювання або призупинення лiцензiй та iнших дозволiв, отримання (наявнiсть) яких є 



умовою для здiйснення певного виду дiяльностi, зокрема, анулювання або призупинення дiї 

спецiальних дозволiв на користування надрами;  

- заборона користування радiочастотним ресурсом України;  

- обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання 

телекомунiкацiйних мереж загального користування ;  

- заборона передачi технологiй, прав на об'єкти iнтелектуальної власностi;  

- зупинення виконання економiчних i фiнансових зобов'язань.  

Рiшення про застосування, скасування та внесення змiн до санкцiй щодо окремих суб'єктiв 

приймається Радою нацiональної безпеки i оборони України (далi - РНБОУ) i вводиться в дiю 

указом Президента України. 

17.05.2017 р. вступив в силу Указ Президента України №133/2017 "Про рiшення Ради 

нацiональної безпеки i оборони України "Про застосування спецiальних економiчних 

iндивiдуальних заходiв (санкцiй)". Даним Указом i Рiшенням скасованi всi попереднi санкцiйнi 

списки 2015 i 2016 рр., введенi новi санкцiї i визначено новий перелiк фiзичних i юридичних 

осiб, до яких застосовуються санкцiї. Зокрема, заборонено використовувати програмне 

забезпечення компанiй, зазначених у додатку до Указу Президента. Термiн дiї санкцiй вiдносно 

бiльшостi пiдсанкцiйних об'єктiв - три роки. Вiдносно ПрАТ "ВФ Україна" не було введено 

жодної санкцiї. 

Встановленi цим Указом Президента санкцiї створюють для ПрАТ "ВФ Україна" обов'язки як 

оператора телекомунiкацiй в частинi: 

- обмеження або припинення надання телекомунiкацiйних послуг i використання 

телекомунiкацiйних мереж загального користування особам, якi є абонентами Компанiї i до яких 

передбачена така санкцiя; 

- заборони надання послуг з доступу користувачам Iнтернет, що є абонентами ПрАТ "ВФ 

Україна", до певних ресурсiв i сервiсiв, що належить особам, до яких застосовується вiдповiдна 

санкцiя ; 

- заборони надання послуг з доступу користувачам мережi Iнтернет до перелiку ресурсiв / 

сервiсiв; 

- заборони передачi технологiй, прав на об'єкти iнтелектуальної власностi; 

- призупинення виконання економiчних i фiнансових зобов'язань. 

У 2018 р. i у березнi 2019 р. РНБОУ прийняла рiшення щодо введення нових санкцiй проти 

фiзичних та юридичних осiб - резидентiв РФ, України i iн. держав. Рiшення РНБОУ затвердженi 

вiдповiдними Указами Президента України про санкцiї (№ 176/2018 i № 82/2019).  Санкцiї, що 

були введенi в дiю Указом Президента України вiд 15.05.2017 № 133/2017, припинять свою дiю 

17.05.2020. 

У вiдношеннi ПрАТ "ВФ Україна" зазначеними Рiшеннями РНБОУ 2018-2019 рр. не введенi 

будь-якi санкцiї. Безпосередньо до компанiї та її акцiонерiв (в т.ч. пiсля змiни кiнцевого 

бенефiцiара в груднi 2019 р.) не застосовано та не дiє жодних секторальних чи iндивiдуальних 

санкцiй. Поки не вiдомi масштаби i термiни введення майбутнiх санкцiй або їх можливий вплив 

на дiяльнiсть Компанiї. Застосування санкцiй може мати негативний вплив на бiзнес Компанiї, її 

фiнансовий стан, результати дiяльностi та перспективи.  

09.05.2018 р. вступив в силу Закон України "Про основи забезпечення кiбербезпеки в Українi". 

Закон встановлює вимоги i прядок визначення об'єктiв критичної iнфраструктури для 

забезпечення кiбербезпеки. 

У липнi 2019 р. в рамках реалiзацiї цього Закону постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №518 

затверджено Загальнi вимоги до кiберзахисту об'єктiв критичної iнфраструктури - 

органiзацiйно-методологiчнi, технiчнi та технологiчнi умови кiберзахисту об'єктiв критичної 

iнфраструктури, обов'язковi до виконання пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi 

вiднесенi до об'єктiв критичної iнфраструктури. 

З квiтня 2019 р. на громадському обговореннi знаходяться проекти постанов Кабiнету Мiнiстрiв 

України у сферi iнформацiйної безпеки на об'єктах критичної iнфраструктури: 



- вимоги i порядок проведення незалежного аудиту iнформацiйної безпеки на об'єктах критичної 

iнфраструктури; 

- порядок формування перелiку об'єктiв критичної iнформацiйної iнфраструктури; 

- порядок внесення об'єктiв критичної iнформацiйної iнфраструктури в державний реєстр 

об'єктiв критичної iнформацiйної iнфраструктури, його формування i забезпечення 

функцiонування. 

Згiдно поточної версiї документiв, мережi телекомунiкацiйних операторiв України можуть брати 

участь у формуваннi об'єктiв критичної iнфраструктури. Вiднесення мереж мобiльного зв'язку 

або програмно-апаратних комплексiв до об'єктiв критичної iнфраструктури може спричинити  

обов'язкове проведення аудиту iнформацiйної безпеки i, в свою чергу, привести до додаткових 

фiнансових витрат. 

Незважаючи на те, що поточнi версiї проектiв урядових документiв, що iмплементують Закон 

України "Про основи забезпечення кiбербезпеки в Українi", не мiстять прямої загрози 

вiднесення мобiльних операторiв до перелiку об'єктiв критичної iнфраструктури, не можна 

виключати подальше змiщення акцентiв даних iнiцiатив. 

Ризики Компанiї при розгортаннi власної мережi 4G/LTE в рамках проекту LTE-900 включають: 

- основний регуляторний ризик - невиконання умов нових лiцензiй на користування РЧР в 

дiапазонi 900 МГц, що може привести до їх втрати ; 

- необхiднiсть суттєвих iнвестицiй з прив'язкою до курсу iноземної валюти з тривалим термiном 

повернення, а також ризики окупностi проекту в цiлому з урахуванням економiчної ситуацiї i 

платоспроможностi населення. 

Постановою НБУ у вереснi 2014 р. була введена заборона на проведення ряду операцiй в 

iноземнiй валютi, в тому числi повернення за кордон iноземному iнвестору дивiдендiв. 

Обмеження продовжувалися до березня 2018 року з поступовим пом'якшенням; зокрема, це 

стосувалося мiсячного лiмiту виплати дивiдендiв, i перiоду, за який нараховувалися дивiденди: 

так мiсячний лiмiт змiнювався вiд 1 до 7 млн. дол. США, обмеження на перiод нарахування 

дивiдендiв були знятi. 

04.01.2019 р. НБУ затвердив нову систему валютного регулювання i оприлюднив дорожню 

карту подальшої валютної лiбералiзацiї, що передбачає покрокове зняття всiх валютних 

обмежень вiдповiдно до темпiв полiпшення макроекономiчних умов в Українi. 

Згiдно з Постановою НБУ №91, з 10.07.2019 р. скасовано лiмiт на репатрiацiю дивiдендiв для 

iноземних iнвесторiв. 

Незважаючи на це, не можна виключати, що в майбутньому обмеження на репатрiацiю 

дивiдендiв знову можуть бути посиленi. 

Час вiд часу в вiдношеннi ПрАТ "ВФ Україна" проводяться розслiдування АМКУ. У разi 

виявлення порушень в ходi таких розслiдувань, щодо Компанiї можуть бути застосованi санкцiї, 

в т.ч. штрафи. 

Система оподаткування в Українi знаходиться в процесi реформування, а неоднозначнi 

положення податкового законодавства створюють проблеми в його застосуваннi на практицi. 

У той час як ми вважаємо, що в даний час виконуємо податкове законодавство України, не 

виключено, що вiдповiднi органи можуть зайняти позицiю, що вiдрiзняється вiд позицiї 

Компанiї в питаннях тлумачення, в результатi чого можливi додатковi платiжнi зобов'язання i 

штрафи, що може мати iстотнi негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi та фiнансового 

стану Компанiї. 

Iснують ризики, пов'язанi з запуском власної роздрiбної мережi ПрАТ "ВФ Україна". Бiзнес 

роздрiбного ринку телекомунiкацiйних пристроїв (Стiльниковий ритейл) в Українi сильно 

залежить вiд економiчної ситуацiї i змiни курсу нацiональної валюти, на нього чинять значний 

вплив змiни в державному регулюваннi та економiчнiй полiтицi. У разi навiть незначного 

погiршення економiчної ситуацiї i коливання нацiональної валюти на ринку стiльникового 

ритейлу значно посилюється цiнова конкуренцiя, яка може привести до втрати доходiв i 

зниження маржинальностi роздрiбної мережi. 



Також неможливiсть розвивати i пiдтримувати власну роздрiбну мережу в рамках iснуючого 

законодавства може призвести до фiнансових i репутацiйних втрат ПрАТ "ВФ Україна". 

Для скорочення ризикiв на всiх рiвнях управлiння Компанiєю застосовується комплекс заходiв, 

якi є невiд'ємною частиною операцiйного управлiння, стратегiчного, бiзнес, бюджетного, 

комерцiйного та iнвестицiйного планування. Iнтегроване управлiння ризиками спрямоване на 

забезпечення розумної гарантiї досягнення стратегiчних цiлей ПрАТ "ВФ Україна" i 

пiдтримання рiвня ризику в прийнятних межах. Це досягається за рахунок функцiонування 

системи виявлення i систематичного аналiзу ризикiв i врахування iстотних ризикiв при 

прийняттi управлiнських рiшень. У Компанiї дiє нормативний документ (полiтика), який 

встановлює основнi етапи, принципи органiзацiї i функцiонування системи iнтегрованого 

управлiння ризиками ПрАТ "ВФ Україна". 

Нормативний документ включає: 

- Загальнi принципи управлiння ризиками. 

- Цiлi i завдання процесу управлiння ризиками. 

- Опис загальної концепцiї i процесу iнтегрованого управлiння ризиками. 

- Розподiл вiдповiдальностi за управлiння ризиками. 

- Визначення базових понять, якi використовуються в процесi управлiння ризиками. 

- Принципи прийняття рiшень з урахуванням ризикiв. 

У березнi 2020 р. ВООЗ оголосила пандемiю коронавiруса, практично всi країни, в їх числi i 

Україна, оголосили карантин, що призвело до зупинки або значного обмеження роботи багатьох 

галузей економiки. 

Свiтова економiчна криза i пов'язанi з пандемiєю карантиннi заходи, запровадженi урядом 

України, формують такi виклики для Компанiї: 

- економiчна криза в країнi, переговори з МВФ про надання чергової фiнансової допомоги, 

потенцiйнi ризики для банкiвської системи країни, тривале застосування жорстких карантинних 

заходiв, масова зупинка пiдприємств рiзних галузей економiки через карантин, зростання 

безробiття можуть мати суттєвi негативнi наслiдки для добробуту населення та бiзнесу як 

споживачiв телекомунiкацiйних послуг i, отже, можуть вплинути на обсяги споживання послуг i 

на фiнансовий стан Компанiї; 

- валютний ризик - значна девальвацiя нацiональної валюти iстотно збiльшує САРЕХ-витрати, в 

першу чергу на розгортання мережi LTE-900; 

- через повне припинення туристичної активностi суттєво скорочуються валютнi доходи вiд 

роумiнгових послуг; 

- зниження платоспроможностi контрагентiв та абонентiв внаслiдок погiршення економiчної 

ситуацiї спричиняє зростання дебiторської заборгованостi; 

- необхiднiсть оперативного реагування на потреби ринку у нових сервiсах i пакетах послуг в 

зв'язку з масовим переходом на вiддаленi форми роботи, навчання, спiлкування тощо; 

- необхiднiсть пiдтримки надiйностi, працездатностi i збереження об'єктiв мережi (а також - 

продовження поставок обладнання i розгортання мережi LTE-900) в умовах тотального 

карантину, обмеження роботи транспорту тощо; 

- вiдмова вiд податкових канiкул i продовження сплати податкiв до мiсцевих бюджетiв, ведення 

благодiйних проектiв для пiдтримки iмiджу соцiально-вiдповiдальної Компанiї. 

У той же час, пандемiя стала каталiзатором цифрової трансформацiї в усьому свiтi. Вимушений 

масовий перехiд на вiддалену роботу, реiнжинiринг бiзнес-процесiв, поширення та оптимiзацiя 

процесiв вiддаленого навчання, розширення каналiв он-лайн продажу, пiдвищення попиту на 

рiзноманiтний вiртуальний контент тощо матимуть довгостроковий ефект. 

Основними тенденцiями розвитку рухомого (мобiльного) зв'язку у 2019 роцi були:  

- продовження розгортання телекомунiкацiйних мереж четвертого поколiння (4G) в смугах 

радiочастот 1800 МГц та 2600 МГц, за рахунок чого вiдбулось суттєве зростання обсягу 

споживання Iнтернет трафiку;  

- пiдтримка заходiв НКРЗI щодо дефрагментацiї спектра 900 МГц та запровадження принципу 



технiчної нейтральностi, зокрема,  29 жовтня 2019 року ПрАТ "ВФ Україна" i три мобiльних 

оператори пiдписали з Урядом спiльний меморандум та затвердили загальний план дiй, що 

включає впровадження зв'язку четвертого поколiння в дiапазонi 900 МГц i покриття 90% 

територiї України 4G мережею протягом 2х рокiв. 

До консолiдованої фiнансової звiтностi входять результати дiяльностi ПрАТ "ВФ Україна" та її 

дочiрнiх пiдприємств (надалi разом - "Група" або "Група ВФ Україна"). ПрАТ "ВФ Україна" є 

материнською компанiєю, яка здiйснює контроль над дочiрнiми пiдприємствами, такими як ТОВ 

"ВФ Ритейл", ТОВ "IТ СмартФлекс" i, до 31 березня 2019 року до неї належала компанiя Capital 

Valentine B.V., створена у Нiдерландах, як консолiдоване структуроване пiдприємство для 

залучення коштiв на користь ПрАТ "ВФ Україна" (випуску облiгацiй для пов'язаної сторони на 

загальну суму 90 мiльйонiв євро i надання кредиту для ПрАТ "ВФ Україна" на загальну суму 90 

мiльйонiв євро на перiод 35 мiсяцiв). Оскiльки кредит та вiдповiднi облiгацiї (основна сума та 

купони) були погашенi у повному обсязi у березнi 2019 року, Група перестала консолiдувати 

операцiї цього пiдприємства спецiального призначення пiсля дати погашення.  

Група "ВФ Україна" полiпшила основнi консолiдованi фiнансовi показники за результатами 

2019 року. Дохiд Групи в 2019 роцi збiльшився в порiвняннi з 2018 роком на 25% i склав 16 

млрд грн. 

Група ВФ Україна досягла значного зростання операцiйної ефективностi в 2019 роцi: показник 

OIBDA збiльшився на 21% в рiчному численнi i досяг 8,3 млрд грн. Чистий прибуток Групи в 

2019 роцi збiльшився на 45% i склав 2,5 млрд грн. 

Основною причиною збiльшення доходiв ПрАТ "ВФ Україна" стало збiльшення числа 

користувачiв data-тарифiв i зростання споживання послуг передачi даних - в середньому за 

результатами року дата-клiєнт ПрАТ "ВФ Україна"використовував 4,2 ГБ трафiку на мiсяць. В 

результатi дата-доходи компанiї збiльшилися на 50%. Зростання споживання стало можливим 

завдяки активному розширенню покриття мереж швидкiсного iнтернету. На 31.12.2019  4G 

мережа ПрАТ "ВФ Україна" доступна 71% українцiв, 86% населення може користуватися 3G 

покриттям. 

Активне споживання стимулювали вигiднi тарифи: лiнiйка тарифiв Super Net з великим об'ємом 

iнтернет-трафiку для клiєнтiв передплаченого зв'язку, а також молодiжний тариф Joice з 

безлiмiтним трафiком для топових мультимедiйних майданчикiв i сервiсiв. Вигiднi дата-тарифи 

ПрАТ "ВФ Україна" залучили велику кiлькiсть нових iнтернет-користувачiв, що в сукупностi з 

ростом дата-користування вплинуло на зростання ARPU. Також на зростання доходiв вплинуло 

збiльшення доходiв вiд торговельної дiяльностi власної роздрiбної мережi. На сьогоднiшнiй день 

Vodafone Retail (ТОВ " ВФ Ритейл ") - один з найбiльших ритейлерiв у країнi. Магазини 

Vodafone пропонують тiльки сертифiкованi товари: смартфони, рiзнi гаджети, переносну 

електронiку, роутери, аксесуари. У магазинах також можна пiдключити будь-якi послуги ПрАТ 

"ВФ Україна" i отримати квалiфiковану консультацiю вiд експертiв компанiї. 

"Висока ефективнiсть компанiї i стабiльнiсть бiзнесу дали можливiсть нам рости вдвiчi швидше, 

нiж ринок, а також на початку 2020 року здiйснити успiшний випуск єврооблiгацiй на 

зовнiшньому фондовому ринку", - зазначає генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна" Україна 

Ольга Устинова. 

За результатами 2019 року абонентська база компанiї залишається стабiльною - 19,7 млн - з 

тенденцiєю до зростання, переважно в сегментi контрактних пiдключень. 

Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у 

загальному обсязi постачання: 

Huawei Technologies Co., Ltd, 

ТОВ "Сiтронiкс Телеком Солюшнс" 

Nokia Solutions and Networks OY 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 



діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За перiод з 01.01.2014 по 31.12.2018 рокiв ПрАТ "ВФ Україна" було вiдчужено частину 

фiксованого бiзнесу, а саме контрольний пакет акцiй (50,91%) ТОВ "Комстар-Україна".  

2014 продаж активiв (телекомунiкацiйне обладнання, матерiали,  комп'ютерну технiку, сервери, 

лiнiйно-кабельнi споруди та iншi матерiали та обладнання). 2015 продаж   частини активiв 

(телекомунiкацiйне обладнання, матерiали, комп'ютерну технiку, сервери, лiнiйно-кабельнi 

споруди та iншi матерiали та обладнання). Основнi придбання: 

23 лютого 2015 року - Компанiя придбала шляхом тендеру лiцензiю на зв'язок у стандартi 

UMTS, заплативши за це 2,715 млрд грн. 

В сiчнi та березнi 2018 р. ПрАТ "ВФ Україна" викупило 4 лоти для розвитку 4G / LTE мережi за 

бiльше нiж 2,433 млрд грн.: безперервна смуга в 2x10 МГц в дiапазонi 2,6 ГГц i смуги в 2x20 

МГц i 2x5 МГц в дiапазонi 1,8 ГГц. 

З метою залучення коштiв для розвитку 4G / LTE мережi 03.04.18 Компанiя отримала позику вiд 

нерезидента в сумi 90 млн. євро на пiдставi договору вiд 19.01.2018 року. 

Вартiсть майна, що була передана в заставу визначена в сумi 4 600 000 570 (чотири мiльярди 

шiстсот мiльйонiв п'ятсот сiмдесят) гривень. 

Пiдписано Договiр застави вiд 03.04.2018 року.  

Станом на 26.03.2019 року позика погашена в повному обсязi. 

Компанiя i надалi планує брати участь у тендерах на отримання лiцензiй для розвитку мережi в 

iнших дiапазонах. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Договори оренди Компанiї значною мiрою мають вiдношення до оренди мiсць пiд мережеве 

обладнання (тобто земля, мiсця на вежах або дахах для зовнiшнього розмiщення обладнання), 

мережевої iнфраструктури, а також будiвель, якi використовуються задля адмiнiстративних або 

технiчних цiлей. 

Компанiя визнає права користування активом i вiдповiднi зобов'язання по орендi вiдносно усiх 

договорiв оренди, якi передають контроль за використанням iдентифiкованих активiв впродовж 

певного перiоду часу в обмiн на винагороду, за винятком короткострокової оренди (з термiном 

оренди 12 мiсяцiв або менше). В разi такої оренди, Компанiя визнає оренднi платежi як 

експлуатацiйнi витрати впродовж термiну дiї оренди.  

Активи з права користування, спочатку оцiнюються за первинною вартiстю, яка є первинною 

сумою зобов'язань по орендi, скоригованою на будь-якi оренднi платежi, здiйсненi на дату або 

до дати початку оренди, плюс будь-якi понесенi прямi витрати за вирахуванням будь-яких 

отриманих пiльг по орендi. Чиста вартiсть активiв у виглядi прав користування, якi вiдносяться 

до основних засобiв, подаються в звiтi про фiнансовий стан як основнi засоби. Чиста вартiсть 

активiв у виглядi прав користування, якi вiдносяться до нематерiальних активiв, подаються в 

звiтi про фiнансовий стан як нематерiальнi активи. 

Активи з права користування згодом амортизуються прямолiнiйним методом впродовж 

очiкуваного термiну оренди. Термiн оренди вiдповiдає перiоду дiї кожного контракту. 

Амортизацiйнi нарахування за активами у виглядi права на використання за 2019 рiк склали 623 

174 тис.грн.   

Мiсцезнаходження основних засобiв: базовi станцiї Товариства розташованi на всiй територiї 



України, офiсне примiщення за адресоюУкраїна, 03057, м.Киiв, Проспект Перемоги, 49/2. 

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Компанiя 

дiє у вiдповiдностi  до норм нацiонального та мiжнародного законодавства по захисту 

навколишнього середовища. Система менеджменту якостi Компанiї вiдповiдає вимогам  

мiжнародного стандарту ISO 9001:2008. Все обладнання Компанiї сертифiковано та вiдповiдає 

нормам екологiчної безпеки. IT рiшення та енергоефективнi технологiї, що застосовуються в 

офiсах Компанiї, дозволяють зменшити споживання ресурсiв та вплив дiяльностi людини на  

навколишнє середовище.  

З метою економiї електроенергiї, на базових станцiях Компанiї  запроваджено функцiонал 

"Power Saving", що вимикає прийомо-передавачi базових станцiй в години мiнiмального 

навантаження.  

В усiх офiсах Компанiї запроваджена система централiзованого друку, що дозволяє зменшити 

кiлькiсть принтерiв в офiсах та кiлькiсть споживання паперу.  

Компанiя запроваджує новi технiчнi рiшення для будiвництва базових станцiй, використовує 

альтернативнi джерела енергiї.  

Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв: Запланованi 

капiтальнi витрати направленi на розширення мережi мобiльного зв'язку та пiдвищення якостi 

обслуговування абонентiв. Iнвестицiї в 2019 роцi  склали суму - 3,7 млрд грн,  

Характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених: Загальна сума 

iнвестицiй з 2015 по 2019 роки склала 20,3 млрд. грн (за виключенням  лiцензiй 3G та 4G на 

РЧР):  

2015 - 4,3 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,5 млрд. грн.  

2016 - 3,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,02 млрд. грн.  

2017 - 4,8 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 2,98 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 0,58 

млрд. грн.  

2018 - 4,2 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G -1,3 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 1,56 

млрд. грн.  

2019 - 3,8 млрд. грн., в т.ч на розвиток мережi 3G - 0,85 млрд. грн., на розвиток мережi 4G - 1,76 

млрд. грн.  

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Зростання економiки, а також полiтика Уряду, спрямована на пiдвищення соцiальних стандартiв 

(зокрема мiнiмальної i середньої заробiтної плати) мали позитивний вплив на купiвельну 

спроможнiсть, враховуючи i послуги галузi зв'язку. Очiкуємо, що полiпшення споживчих 

настроїв буде тривати i в наступних перiодах.  

Виручка вiд мобiльних послуг, в першу чергу, залежить вiд: 

- структурних змiн; 

- тарифної полiтики операторiв; 

- динамiки попиту i споживання; 

- стадiї розвитку мобiльних технологiй. 

Вiдносна стiйкiсть галузi до волатильностi в економiцi, а також збiльшення попиту на мобiльну 

передачу даних (як результат розгортання мереж 3G / 4G) i запуск нових перспективних послуг 

операторами зв'язку (BIG data, Cloud, IoT, Fintech) свiдчать про довгострокову перспективу 

стабiльного розвитку галузi. 

З ризикiв необхiдно вiдзначити триваюче скорочення населення, внутрiшня полiтична 

невизначенiсть i негативний торгiвельний баланс (що пiдсилює тиск на гривню в середньо - i 

довгостроковiй перспективах). 

Основними проблемами розвитку являються:  

- нерiвномiрнiсть забезпечення споживачiв телекомунiкацiйними послугами в окремих 

адмiнiстративно-територiальних одиницях України;  



- дiяльнiсть незаконно створених на тимчасово окупованих територiях суб'єктiв 

господарювання, що не зареєстрованi згiдно iз законодавством України; 

- невиконання вимог Закону України "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку телекомунiкацiйних мереж" власниками об'єктiв 

iнфраструктури, якi пiд всiлякими приводами мають намiри обмежити доступ до елементiв 

iнфраструктури;  

- стала тенденцiя останнiх рокiв до збiльшення випадкiв викрадення та пошкодження кабелiв та 

iнших технiчних засобiв телекомунiкацiй операторiв телекомунiкацiй. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основними завданнями полiтики Товариства щодо фiнансування дiяльностi є: - подальше 

розгортання мобiльної мережi, мобiльного i фiксованого широкосмугового (ШСД)  зв'язку, 

розвиток платформ для запуску нових технологiчних послуг,  збiльшення ефективностi 

органiзацiї процесiв, органiзацiйної структури, людських ресурсiв; подальший розвиток 

приорiтетних напрямiв iнвестування; - забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх 

ланок Товариства; - модернiзацiя мереж зв'язку. Обсяг робочого капiталу є достатнiм для 

поточних потреб. Джерелами iнвестицiй є власнi та залученi кошти. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Станом на 31 грудня 2019 року, невиконанi контрактнi зобов'язання щодо придбання 

мережевого обладнання, основних засобiв та програмного забезпечення, строк виконання яких 

не настав, склали 599 308 тис. грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя ПрАТ "ВФ Україна" базується на трьох основних компонентах: лiдерство бренду, 

найвища якiсть цифрових послуг та бажання стати "найкращим оператором мобiльного зв'язку 

України". 

Пiд "Лiдерством бренду" мається на увазi прагнення компанiї використовувати переваги i сильнi 

сторони глобального бренду Групи Vodafone з метою посилення свого iмiджу в Українi. 

Iнiцiативи з розвитку бренду пiдкрiплюються iнвестицiями в якiсний розвиток мережi, 

абонентської бази та розвитком мережi рiтейлу. Стратегiя та продукти ПрАТ "ВФ Україна" 

нацiленi на продовження зростання використання 4G смартфонiв в своїй абонентськiй базi. 

Оператор також здiйснює програму IТ трансформацiї, переводячи багато з iснуючих систем на 

новi рiшення, очiкується, що даний пiдхiд покращить якiсть обслуговування клiєнтiв та надасть 

можливiсть розширення впровадження передових телекомунiкацiйних послуг.  

ПрАТ "ВФ Україна" посилює увагу на своїй цифрової екосистемi, плануються iнновацiї та новi 

напрямки бiзнесу, включаючи електронне навчання, електронна охорона здоров'я, кiберспорт i 

AdTech, а також розробку хмарної платформи та використання програмного забезпечення як 

послуги ( "SaaS").  

Компанiя завершила ранiше заплановане суттєве розширення мережi роздрiбної торгiвлi i зараз 

зосереджена на пiдвищеннi їх ефективностi та забезпеченнi попиту споживача.  

ПрАТ "ВФ Україна" прагне стати кращим мобiльним оператором в Українi i використовувати 

цю позицiю на ринку для подальшого розвитку в якостi самого iнновацiйного оператора в 

Українi i кращого оператора мобiльного iнтернету шляхом постiйного розгортання нових 

цифрових продуктiв i послуг для своїх абонентiв.  

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому (ризики) описанi 



вище. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Компанiя не проводила дослiдження та розробки в 2019 року у розумiннi science research 

(науковi дослiдження) в телекомунiкацiйнiй сферi. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

На думку емiтента, вся iстотна iнформацiя, необхiдна для оцiнки iнвестором фiнансового стану 

та результатiв дiяльностi емiтента, викладена в поточнiй рiчнiй iнформацiї. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери. Згiдно з реєстром власникiв цiнних 

паперiв. 

Наглядова рада Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить 7 (сiм) осiб, в .тому числi 

Голова та члени Наглядової ради 

Голова Наглядової ради - Джаббаров 

Юсiф. 

Члени Наглядової ради - Алiєв Рiшад, 

Ахмедзаде Iмран, Керiмов Емiн, 

Ратгебер Райнер, Сердар Дженк, Тунч 

Мерiдж. 

Генеральний 

директор 

Одноосiбний виконавчий орган. Устинова Ольга Володимирiвна. 

Ревiзiйна комiсiя Кiлькiсний склад Ревiзiйної Комiсiї 

становить 3 (три) особи, в тому числi 

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї - Аббасов 

Рашад, Мiрзаєв Ельвiн, Джамалзаде 

Тюркай. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Генеральний директор 
Устинова Ольга 

Володимирiвна 
1973 

Одеська Академiя 

зв'язку iм. А.С. 

Попова, 

спецiальнiсть 

"Економiка i 

управлiння в 

зв'язку", iнженер-

економiст 

22 

ПАТ "МТС" (Росiйська 

Федерацiя), фiлiя "Макро-

регион "Дальний Восток"", 

1027700149124, Директор 

01.01.2016, по 

31 грудня 

2021 року 

включно 

Опис: 
Винагорода виплачується згiдно iз трудовим контрактом та штатним розписом.  Вiдповiдно до Полiтики ПТ-БЕУ-064-8 "Забезпечення безпеки 

iнформацiї", затвердженої Наказом № ОД/П-282.0 вiд 27.07.2017р., iнформацiя про заробiтну плату не розкривається, оскiльки це  iнформацiя для 

внутрiшнього користування, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 22 роки.  

Освiта: Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в зв'язку", iнженер-економiст. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з сiчня 2010 року по вересень 2014 року - Директор Територiального управлiння ПрАТ "МТС 

УКРАЇНА"; з вересня 2014 року по 31.12.2015 року - Директор фiлiї ПАТ "МТС" "Макро-регион "Дальний Восток"; з 01.01.2016 року по даний час 

- Генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

2 

Голова Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Джаббаров Юсiф 1981 

У 2006 р. закiнчив 

Бiрмiнгемську школу 

бiзнесу 

(Великобританiя), 

МВА, Банкiвська 

справа та Фiнанси 

20 

Компанiя Nobel Oil, 

1700440571, Заступник 

Генерального директора та 

Фiнансовий директор 

27.12.2019, на 

три роки 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв.  

Освiта: У 2006 р. закiнчив Бiрмiнгемську школу бiзнесу (Великобританiя), МВА, Банкiвська справа та Фiнанси. 

У 2012 закiнчив рiчне навчання керiвникiв (PLD-Стратегiчний Менеджмент) у Гарвардськiй Школi Бiзнесу. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  

пан Юсiф Джаббаров має 20-рiчний успiшний досвiд роботи в рiзних галузях, в тому числi на керiвних посадах в телекомунiкацiйних, 



нафтогазових та фiнансових компанiях. 

З  2015 року i по теперiшнiй є членом Ради Директорiв Nobel Oil E&P (UK) Limited (торгова марка "Nobel Upstream"), рег. номер 12029317, 

мiсцезнаходження: 48 Dover Street, London, United Kingdom. 

З 2018 року i по теперiшнiй час  є Заступником Голови Ради Директорiв Bakcell LLC (Азербайджан), рег.номер (TIN) 9900032791, 

мiсцезнаходження Republic of Azerbaijan, AZ1010, Baku, Neftchiler Avenue, 153. 

З 2018 року i по теперiшнiй час займає посаду Генерального директора "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег. номер 1404465101, 

мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22.  

З 2019 р по теперiшнiй час є членом Ради Директорiв Nobel Oil Services (UK) Ltd, рег. номер 9102634, мiсцезнаходження: 10-18 Union Street, 

London, United Kingdom. 

3 

Член Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Алiєв Рiшад 1986 

У 2010 р. закiнчив 

Унiверситет 

Констанц 

(Нiмеччина), 

мiжнародна бiзнес 

економiка 

13 

ТОВ "Azerfon", 1300732511, 

Директор бухгалтерiї та 

казначейства 

27.12.2019, на 

три роки 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. 

Загальний стаж роботи  13 рокiв.  

Освiта: У 2010 р. закiнчив Унiверситет Констанц (Нiмеччина), мiжнародна бiзнес економiка. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  

З 2013-2015 рр. працював Директором казначейства ТОВ "Capital Resources Advisors".  

З 2015-2017 рр. був Директором бухгалтерiї та казначейства ТОВ "Azerfon".  

З 2017 року i по теперiшнiй час обiймає посаду заступника Фiнансового директора ТОВ "Azerconnect", рег. номер 1601747611, мiсцезнаходження: 

Republic of Azerbaijan, Baku, AZ1010,  Baku, Neftchiler Avenue, 153. 

4 

Член Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Ахмедзаде Iмран 1985 

2003-2007 рр. - 

Азербайджанський 

державний 

економiчний 

унiверситет, основи 

макроекономiки 

14 

Компанiя Nobel Oil, 

1700440571, Голова 

Казначейства 

27.12.2019, на 

три роки 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Загальний стаж роботи - 14 рокiв.  

Освiта: 2003-2007 рр. - Азербайджанський державний економiчний унiверситет, основи макроекономiки. 2007-2009 рр. - Унiверситет прикладних 

наук Кобурга (Нiмеччина), фiнансовий менеджмент. 

У 2012 закiнчив рiчне навчання керiвникiв (PLD-Стратегiчний Менеджмент) у Гарвардськiй Школi Бiзнесу. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  



Пан Iмран Ахмедзаде  має великий досвiд роботи в телекомунiкацiйних, нафтогазових, фiнансових та промислових установах. 

З 2018 року i по теперiшнiй час обiймає посаду Фiнансового директора ТОВ "NEQSOL Holding Azerbaijan", рег. номер 1404465101, 

мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22.  

З 2017 року i по теперiшнiй час є членом Ради Директорiв "Norm" OJSC, рег. номер 1400972921, мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, AZ1006, 

Baku, Str. M.Mushfig, 1C. 

З 2019 року по теперiшнiй час є членом Ради Директорiв Nobel Oil Services (UK) Ltd, рег. номер 9102634, мiсцезнаходження: 10-18 Union Street, 

London, United Kingdom. 

5 

Член Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Керiмов Емiн 1983 

У 2004 р. закiнчив 

Азербайджанську 

академiю державного 

управлiння, 

юриспруденцiя 

14 

PwC Azerbaijan, 9900024711, 

Старший менеджер з 

правових питань, очолював 

практику корпоративного 

права, M&A та фiнансових 

послуг 

27.12.2019, на 

три роки 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Загальний стаж роботи 14 рокiв.  

Освiта: 

У 2004 р. закiнчив Азербайджанську академiю державного управлiння, юриспруденцiя. 

В 2011 роцi отримав LLM в Школi Права Унiверситету Мiнесоти (США). 

У 2014 роцi  закiнчив Вищу програму лiдерства у Гарвардськiй Школi Бiзнесу та Виконавчу Стратегiю для Програми Результатiв в Лондонськiй 

Школi Бiзнесу. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  

Емiн Керiмов обiймав рiзнi керiвнi посади у банкiвськiй та консалтинговiй сферах. 

У 2014-2016 рр. працював Директором юридичного департаменту та комплаенс ВАТ "Капiтал Банк". 

У 2016-2018 рр. обiймав посаду  Старшого  менеджера з правових питань Прайсвотерхаус Купперс Азербайджан та очолював практику 

корпоративного права, M&A та фiнансових послуг. 

З 2018 року i по теперiшнiй час обiймає посаду Генерального Радника /Директора з юридичних питань   "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег. 

номер 1404465101, мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan , Baku, Str. Nizami, 22. 

6 

Член Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Ратгебер Райнер 1964 

У 1990 р. закiнчив 

Унiверситет Пассау, 

Нiмеччина, 

економiчний 

факультет 

28 

Ufone (Pakistan Telecom 

Mobile), -, Генеральний 

директор 

27.12.2019, на 

три роки 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Загальний стаж роботи - 28 рокiв. 

Освiта: У 1990 р. закiнчив Унiверситет Пассау, Нiмеччина, економiчний факультет. 



Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Пан Ратгебер  має бiльш нiж 28-рiчний досвiд роботи в сферi управлiнського консалтингу та 

телекомунiкацiй.  

З 2013 по 2016 рр. працював Генеральним Директором в Etisalat Group, найбiльшому Операторi на Близькому Сходi. 

З 2016 по 2017 рр. працював Генеральним директором Ufone (Pakistan Telecom Mobile), Iсламабад, Пакистан.  

З  2019 року по теперiшнiй час є Генеральним директором Bakcell LLC , що є частиною NEQSOL Holding  

Bakcell LLC (Azerbaijan), рег. номер (TIN) 9900032791, мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, AZ1010, Baku, Neftchiler Avenue, 153. 

7 

Член Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Сердар Дженк 1968 

У 1991 роцi закiнчив 

Унiверситет Бiлкенту 

(Туреччина), 

промислова 

iнженерiя. У 1994 

роцi закiнчив 

Пенсiльванський 

Унiверситет (США), 

M.B.A. (Фiнанси та 

Маркетинг) degree in 

Finance and 

Marketing 

24 
STC (Saudi Telecom Group), -, 

Директор з продажу 

27.12.2019, на 

три роки 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Загальний стаж роботи - 24 рокiв.  

Освiта: У 1991 роцi закiнчив Унiверситет Бiлкенту (Туреччина), промислова iнженерiя. 

У 1994 роцi закiнчив Пенсiльванський Унiверситет (США), M.B.A. (Фiнанси та Маркетинг) degree in Finance and Marketing. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  

пан Дженк Сердар має бiльш нiж 20 рокiв досвiду роботи у сферi телекомунiкацiй та iнтернету щонайбiльше на 30 розвинених та нових ринках. 

З 2013 по 2019 рр. працював на керiвних посадах в Saudi Telecom Group. 

З 2019 р. по теперiшнiй час є членом ради директорiв Bakcell LLC (Азербайджан), рег. номер (TIN) 9900032791, мiсцезнаходження: Republic of 

Azerbaijan, AZ1010, Baku, Neftchiler Avenue, 153. 

8 

Член Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Тунч Мерiдж 1973 

У 1997 р. закiнчив 

Схiдно-

Середземноморський 

унiверситет, 

управлiння бiзнесом 

25 

Самсунг Електронiкс, 

36048094, Директор вiддiлу 

людських ресурсiв 

27.12.2019, на 

три роки 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Загальний стаж роботи - 25 рокiв. 

Освiта: У 1997 р. закiнчив Схiдно-Середземноморський унiверситет, управлiння бiзнесом. 



Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 2014-2018 рр. працював Директором вiддiлу людських ресурсiв Самсунг Електронiкс.  

З 2018 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Директора з персоналу "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег.номер  1404465101, мiсцезнаходження: 

Republic of Azerbaijan , Baku, Str. Nizami, 22. 

9 

Член Ревiзiйної комiсiї Аббасов Рашад 1987 

У 2012  роцi закiнчив 

Державний 

Бакiнський 

Унiверситет, LLM з 

комерцiйного права 

9 
PwC Azerbaijan, 9900024711, 

Менеджер з оподаткування 

04.12.2019, на 

три роки 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Загальний стаж роботи - 9 рокiв.  

Освiта: У 2012  роцi закiнчив Державний Бакiнський Унiверситет, LLM з комерцiйного права. 

У 2016 роцi закiнчив Унiверситет Флорiди, Магiстр в областi мiжнародного оподаткування. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  

У  2013-2018 рр. працював Менеджером з оподаткування PricewaterhouseCoopers Azerbaijan; 

ЗУ 2018 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Менеджера з оподаткування "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег.номер 1404465101, 

мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22. 

10 

Член Ревiзiйної комiсiї Мiрзаєв Ельвiн 1986 

У 2010 роцi закiнчив 

Нюртiнгенський 

Унiверситет 

прикладних наук, 

мiжнароднi фiнанси 

10 

ТОВ "Neqsol Holding 

Azerbaijan", 1404465101, 

Старший фахiвець з 

iнвестицiй 

04.12.2019, на 

три роки 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Загальний стаж роботи - 10 рокiв. 

Освiта: У 2010 роцi закiнчив Нюртiнгенський Унiверситет прикладних наук, мiжнароднi фiнанси. 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

У 2013-2016 рр. пан Ельвiн Мiрзаєв був старшим консультантом GRC Assurance and Advisory; 

У  2016-2018 рр. працював Старшим фахiвцем з iнвестицiй "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC.  

З 2018 р. i по теперiшнiй пан Ельвин Мирзаєв час обiймає посаду Керiвника iнвестицiйного вiддiлу "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег.номер 

1404465101, мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22. 

11 Член Ревiзiйної комiсiї Джамалзаде Тюркай 1992 

У 2015 роцi 

закiнчила 

Азербайджанський 

Державний 

Унiверситет 

Економiки, Магiстр 

8 

CJSC "Azerbaijan Railways", 

9900007721, Заступник 

начальника вiддiлу 

економiчного аналiзу 

04.12.2019, на 

три роки 



Мiжнародної 

Економiки. У 2016  

закiнчила 

Унiверситет 

Ескетера, Фiнанси та 

управлiння 

Опис: 
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  

Загальний стаж роботи - 8 рокiв.  

Освiта: У 2015 роцi закiнчила Азербайджанський Державний Унiверситет Економiки, Магiстр Мiжнародної Економiки. 

У 2016  закiнчила Унiверситет Ескетера, Фiнанси та управлiння 

Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

У 2014-2017 рр. панi Тюркай Джамалзаде працювала спецiалiстом з аудиту E&Y CIS, Baku; 

У 2017-2019 рр. була Заступником начальника вiддiлу економiчного аналiзу CJSC "Azerbaijan Railways". 

З 2019 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду iнвестицiйного аналiтика "NEQSOL Holding Azerbaijan" LLC, рег.номер 1404465101, 

мiсцезнаходження: Republic of Azerbaijan, Baku, Str. Nizami, 22. 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Стратегiя ПрАТ "ВФ Україна" спрямована на розширення покриття мережi, смартфонiзацiю 

абонентської бази i зростання проникнення цифрових користувачiв, а також розвиток власної 

роздрiбної мережi. 

Основними прiоритетами стратегiї розвитку ПрАТ "ВФ Україна" є: 

"Лiдерство"; 

"Digital"; 

"Кращий оператор для клiєнта". 

Стратегiя Лiдерства включає в себе наступнi напрямки: 

Якiсть мережi; 

Якiсть обслуговування; 

Сила бренду. 

Стратегiя Digital направлена на: 

Digital екосистему для масового ринку; 

Кращий Digital-партнер для бiзнесу; 

Iнтелектуальнi рiшення. 

Стратегiя кращого оператора для клiєнта спрямована на зростання доходiв при полiпшеннi NPS. 

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї в майбутньому (ризики) описанi 

вище. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Спрямована на зростання економiки i пiдвищення соцiальних стандартiв населення полiтика 

Уряду в 2019 роцi мала позитивний вплив на купiвельну спроможнiсть, в тому числi i послуги в 

галузi зв'язку. В 2019 роцi та на початку 2020 року  очiкувалось, що полiпшення споживчих 

настроїв буде тривати i в наступних перiодах. 

Основнi фактори, якi впливають на стан економiки України: збереження стабiльностi 

банкiвської системи; фiскальна полiтика; продовження спiвпрацi з МВФ; подальший iнтерес 

портфельних iнвесторiв до українських ОВДП; зростання свiтової економiки i стан 

середньорiчних свiтових цiн на нафту i природний газ, на метали i зерновi; стан конфлiкту на 

сходi України; наслiдки COVID-19 та його негативний вплив на свiтову економiку та основнi 

фiнансовi ринки.  

Серед галузевих факторiв, якi будуть впливати на позитивну тенденцiю зростання доходiв 

операторiв, найбiльш важливим є подальше розширення мережi 4G i збiльшення споживання 

послуг передачi даних. Вiдкладений попит на мобiльний ШСД, який сформувався внаслiдок 

бiльш пiзнього (в порiвняннi зi свiтом) проведення конкурсiв на LTE частоти, буде позитивно 

впливати на зростання галузi ще декiлька рокiв. 

Ключовi стратегiчнi прiоритети ПрАО "ВФ Україна:  

- якiсть розвитку мережi;  

- використання переваг та сильних сторiн бренду Vodafone;  

- розвиток платформ для запуску нових технологiчних послуг на базi 4G: технологiї i рiшення на 

базi IoT, SmartCity, аналiтика великих даних, хмарнi сервiси, iнновацiйнi послуги на базi 

технологiї Mobile ID, а також FinTech сервiси;  

- пiдвищення ефективностi власної мережi магазинiв Vodafone; 

- бути кращим мобiльним оператором в Українi та отримати репутацiю самого iнновацiйного 

оператора в Українi i кращого оператора мобiльного iнтернету. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 



стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв емiтента, що могло би  вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i 

доходiв або витрат Товариства. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому 

числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 

використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало 

деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку 

активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та 

не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, 

зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не зазначається, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2019 



Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "ВФ Україна" за  2018 р. 

2. Про розподiл прибутку ПрАТ "ВФ Україна", затвердження розмiру рiчних 

дивiдендiв, дати, строкiв, порядку та способу їх виплати. 

3. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ 

"ВФ Україна" за 2018 р. 

4. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"ВФ Україна" за 2018 р. i затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ 

Україна" за 2018 р. 

5. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Генерального директора 

ПрАТ "ВФ Україна" за 2018 р. 

6. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ 

Україна". 

7. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ 

"ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ 

"ВФ Україна". 

9. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ 

Україна". 

10. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна". 

11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ 

"ВФ Україна" з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"ВФ Україна". 

12. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ВФ Україна" в 

новiй редакцiї. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - 

порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило.  

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

1.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. згiдно з Додатком 1 до цього 

Протоколу, в тому числi: 

- звiт незалежних аудиторiв щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 

р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України згiдно з 

Додатком 2.1 (оригiнал українською мовою), Додатком 2.2 (неофiцiйний переклад 

оригiналу росiйською мовою) та Додатком 2.3 (неофiцiйний переклад оригiналу 

англiйською мовою) до цього Протоколу; 

- фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 р., пiдготовлену вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i схвалену незалежними 

аудиторами згiдно з Додатком 3 до цього Протоколу. 

З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 р. згiдно з Додатком 4 до 

цього Протоколу. 

З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

4.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р. згiдно з Додатком 5 

до цього Протоколу.  

4.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р. згiдно з 

Додатком 6 до цього Протоколу. 

З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

5.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2018 р. згiдно з 



Додатком 7 до цього Протоколу. 

З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

6.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради 

Товариства. 

З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

7.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Галактiонову Iнесу. 

7.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Зоммера 

Рона. 

7.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Корня 

Олексiя Валерiйовича. 

7.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Пассiю 

Яцека. 

7.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Тулгана 

Джошуа Блера. 

З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

8.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством 

з членом Наглядової ради Товариства Галактiоновою Iнесою, згiдно з Додатком 8 

до цього Протоколу. 

8.2. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством 

з членом Наглядової ради Товариства Зоммером Роном, згiдно з Додатком 9 до 

цього Протоколу. 

8.3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством 

з членом Наглядової ради Товариства Корня Олексiєм Валерiйовичем, згiдно з 

Додатком 10 до цього Протоколу. 

8.4. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством 

з членом Наглядової ради Товариства Пассiєю Яцеком, згiдно з Додатком 11 до 

цього Протоколу. 

8.5. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством 

з членом Наглядової ради Товариства Тулганом Джошуа Блером, згiдно з 

Додатком 12 до цього Протоколу. 

8.6. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що 

укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 

З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

9.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

10.1. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 (три) роки 

наступних осiб: 

1) Горлова Марина Вiталiївна, 1957 р.н., громадянка Росiйської Федерацiї. 

Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Preludium B.V. Освiта: Московський iнститут народного господарства iм. Г.В. 

Плеханова, спецiальнiсть "Економiка торгiвлi", рiк закiнчення 1978. Стаж роботи: 

в перiод 2010 - 2011 рр. працювала начальником управлiння операцiйної 

дiяльностi Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". 

В перiод 2011 - 2012 рр. працювала Директором з контролю операцiйної 

дiяльностi Комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". В 

перiод 2012 - 2013 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi 

Департаменту контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК "Система". В перiод 

2013 - 2014 рр. працювала Директором з ревiзiйних перевiрок Департаменту 

внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". З 2014 року i по 

теперiшнiй час є Керiвником проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку 

внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Судимостей немає. Заборона 

обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 



Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними 

намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Письмова згода 

кандидата на обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є. 

2) Мамонов Максим Олександрович, 1978 р.н., громадянин Росiйської Федерацiї. 

Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Preludium B.V. Освiта: Московський Державний унiверситет - Вища школа 

економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит", рiк закiнчення 2000. Московська 

державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя", рiк закiнчення 

2006. Стаж роботи: в перiод 2008 - 2010 рр. працював начальником Управлiння 

контролю дотримання процедур та закупiвель Департаменту внутрiшнього 

контролю ВАТ АФК "Система". В перiод 2010 - 2011 рр. працював Директором 

Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК "Система". В перiод 2011 - 2012 

рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу 

внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". В перiод 2012 - 2013 рр. 

працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту 

контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК "Система". З 2013 року i по 

теперiшнiй час є Директором з внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". 

Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною 

дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або 

злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою 

особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом Ревiзiйної 

комiсiї Товариства є. 

3) Прачова Євгенiя Олегiвна, 1978 р.н., громадянка Росiйської Федерацiї. 

Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Preludium B.V. Освiта: Московський Державний унiверситет - Вища школа 

економiки, спецiальнiсть "Економiка та управлiння на пiдприємствi", рiк 

закiнчення 2000. Стаж роботи: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала заступником 

Головного бухгалтера ТОВ "Проетимарк". В перiод 2011 - 2013 рр. працювала 

заступником Директора - Головним бухгалтером ФГБУ "Правовий центр 

агропромислового комплексу". В перiод 2013 - 2014 рр. працювала Головним 

фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 рр. 

працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього 

контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". З 2014 року i по теперiшнiй час є 

Керiвником проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього 

контролю та аудиту ПАТ "МТС". Судимостей немає. Заборона обiймати певнi 

посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за 

посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат 

не є афiлiйованою особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання 

членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є. 

З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

11.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються 

Товариством з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, згiдно з Додатком 13 до 

цього Протоколу. 

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що 

укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

З дванадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

12.1. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї 

згiдно з Додатком 14 до цього Протоколу.  

12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства в новiй редакцiї. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 



Дата проведення 17.10.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися шляхом заочного 

голосування. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - 

порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило. 

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова 

рада. 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1. Про затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ВФ 

Україна". 

2. Про створення Аудиторського комiтету ПрАТ "ВФ Україна". 

3. Про затвердження Положення про Аудиторський комiтет ПрАТ "ВФ Україна". 

4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ 

"ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ 

"ВФ Україна". 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

1.1. Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства згiдно з 

Додатком 1 до цього Протоколу. 

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про загальнi збори 

акцiонерiв Товариства. 

З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

2.1. Вiдповiдно до вимог Закону України вiд 21.12.2017 № 2258-VIII "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" створити Аудиторський комiтет 

Товариства. 

2.2. Обрати членiв Аудиторського комiтету Товариства строком на 3 (три) роки в 

кiлькостi 3 (трьох) осiб в наступному складi: 

1) Пузанкова Тетяна Леонiдiвна; 

2) Чадаєв Сергiй Олексiйович; 

3) Шевченко Наталiя Миколаївна. 

З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

3.1. Затвердити Положення про Аудиторський комiтет Товариства згiдно з 

Додатком 2 до цього Протоколу. 

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про Аудиторський 

комiтет Товариства. 

З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

4.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається Товариством 

з членом Наглядової ради Товариства Пассiєю Яцеком, згiдно з Додатком 3 до 

цього Протоколу. 

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр, який 

укладається з членом Наглядової ради Товариства Пассiєю Яцеком. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 04.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися шляхом заочного 

голосування. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - 



порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило. 

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова 

рада. 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ 

Україна". 

2. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

3. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ 

"ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ 

"ВФ Україна". 

5. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ 

Україна". 

6. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна". 

7. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна". 

8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ 

"ВФ Україна" з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"ВФ Україна". 

9. Про дострокове припинення повноважень членiв Аудиторського комiтету 

ПрАТ "ВФ Україна". 

10. Про встановлення кiлькiсного складу Аудиторського комiтету ПрАТ "ВФ 

Україна". 

11. Про обрання членiв Аудиторського комiтету ПрАТ "ВФ Україна". 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

1.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради 

Товариства. 

З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

2.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi 5 (п'яти) осiб. 

З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

3.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Алiєва 

Рiшада. 

3.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Ахмедзаде Iмрана. 

3.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Джаббарова Юсiфа. 

3.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Керiмова 

Емiна. 

3.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Тунча 

Мерiджа. 

З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

4.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються 

Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додатком 1 до цього 

Протоколу. 

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що 

укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 

З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

5.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

6.1. Встановити склад Ревiзiйної комiсiї Товариства в кiлькостi 3 (трьох) осiб. 



З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

7.1. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 (три) роки 

наступних осiб: 

1) Аббасов Рашад, 1987 р.н., громадянин Азербайджанської Республiки. 

Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Preludium B.V. Освiта: У 2016 р. закiнчив Унiверситет Флорiди, магiстр в областi 

мiжнародного оподаткування. Стаж роботи: 6 рокiв. Досвiд роботи: 2013-2018 рр. 

працював менеджером з податкiв PwC Азербайджан. З 2018 р. i по теперiшнiй час 

обiймає посаду менеджера з оподаткування ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan". 

Кандидату не належать акцiї Товариства.  

Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною 

дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або 

злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою 

особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом Ревiзiйної 

комiсiї Товариства є. 

2) Мiрзаєв Ельвiн, 1986 р.н., громадянин Азербайджанської Республiки. 

Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Preludium B.V. Освiта: У 2010 р. закiнчив Нюртiнгенський Унiверситет 

прикладних наук, мiжнароднi фiнанси. Стаж роботи: 6 рокiв. 

Досвiд роботи: 2013-2016 рр. був старшим консультантом GRC Assurance and 

Advisory. 2016-2018 рр. працював старшим фахiвцем з iнвестицiй ТОВ "Neqsol 

Holding Azerbaijan". З 2018 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду керiвника 

iнвестицiйного вiддiлу ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan". 

Кандидату не належать акцiї Товариства. 

Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною 

дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або 

злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою 

особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом Ревiзiйної 

комiсiї Товариства є. 

3) Джамалзаде Тюркай, 1992 р.н., громадянка Азербайджанської Республiки. 

Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Preludium B.V. Освiта: У 2015 р. закiнчила Унiверситет Ескетера, Фiнанси та 

управлiння. Стаж роботи: 5 рокiв. Досвiд роботи: 2014-2017 рр. працювала 

спецiалiстом з аудиту E&Y СНД, Баку. 2017-2019 рр. була заступником 

начальника вiддiлу економiчного аналiзу ЗАТ "Азербайджанська залiзниця". З 

травня 2019 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду iнвестицiйного аналiтика ТОВ 

"Neqsol Holding Azerbaijan". 

Кандидату не належать акцiї Товариства. 

Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною 

дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або 

злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою 

особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом Ревiзiйної 

комiсiї Товариства є. 

З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

8.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються 

Товариством з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, згiдно з Додатком 2 до 

цього Протоколу. 

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що 

укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

З дев'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

9.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Аудиторського комiтету 

Товариства. 

З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

10.1. Встановити склад Аудиторського комiтету Товариства в кiлькостi 3 (трьох) 



осiб. 

З одинадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

11.1. Обрати членом Аудиторського комiтету Товариства строком на 3 (три) роки 

Бабаєва Мамеда. 

11.2. Обрати членом Аудиторського комiтету Товариства строком на 3 (три) роки 

Бабаєва Фарiда. 

11.3. Обрати членом Аудиторського комiтету Товариства строком на 3 (три) роки 

Шевченко Наталiю Миколаївну. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 27.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв проводилися шляхом заочного 

голосування. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - 

порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило. 

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова 

рада. 

Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 

1. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ 

Україна". 

2. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

3. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ 

"ВФ Україна" з членами Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна", та обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ 

"ВФ Україна". 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

1.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради 

Товариства. 

З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

2.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi 7 (семи) осiб. 

З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

3.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Алiєва 

Рiшада. 

3.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Ахмедзаде Iмрана. 

3.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Джаббарова Юсiфа. 

3.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Керiмова 

Емiна. 

3.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки 

Ратгебера Райнера. 

3.6. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Сердара 

Дженка. 

3.7. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Тунча 

Мерiджа. 

З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

4.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються 

Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додатком 1 до цього 

Протоколу. 

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу 



Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що 

укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 
Останнього разу загальнi збори акцiонерiв проводилися у формi 

заочного голосування. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) Бюлетенями для голосування. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

 X  



 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Черговi загальнi збори акцiонерiв були 

скликанi та проведенi 25.04.2019 р. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

- 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Джаббарова Юсiф  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Голова Наглядової ради: 

- представляє Наглядову раду та дiє вiд її iменi у взаєминах з 

Генеральним директором Товариства, акцiонерами, третiми 

особами; 

- планує та органiзовує роботу Наглядової ради; 

- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;  

- визначає форму проведення засiдань; 

- формує порядок денний засiдання; 

- органiзовує на засiданнях ведення протоколу; 

- забезпечує надання членам Наглядової ради iнформацiї з питань 

порядку денного засiдання Наглядової ради; 

- забезпечує гласне та вiдкрите обговорення питань, що 

розглядаються на засiданнi, врахування думок всiх членiв 

Наглядової ради при виробцi рiшень, пiдводить пiдсумки 

дискусiї та формулює рiшення, що приймаються; 

- оголошує пропозицiї та думки членiв Наглядової ради, якi 

надiйшли на його iм'я, з питань, що належать до компетенцiї 

Наглядової ради;  

- пiдписує листи та iншi документи, якi виходять з Наглядової 

ради; 

- вiдкриває засiдання загальних зборiв акцiонерiв, головує на них, 

органiзовує обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

Алiєв Рiшад  X 



Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- бути лояльним до Товариства; 

- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та 

виконаннi своїх обов'язкiв; 

- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та 

завдань Наглядової ради; 

- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ 

Товариства; 

- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних 

питань; 

- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь 

в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях 

Наглядової ради; 

- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом 

голосування з питань порядку денного його засiдань; 

- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та 

доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку, 

iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються; 

- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста 

зацiкавленiсть; 

- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi 

рiшень; 

- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких 

вiн є;  

- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх 

афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та 

документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог 

законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член 

Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство, 

доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 

Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про 

ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний 

зацiкавленим; 

- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у 

статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв; 

- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами 

Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних 

паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради 

Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями 

Товариства; 

- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) 

робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi 

проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi; 

- виконувати доручення Наглядової ради Товариства, 

забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою 

та загальними зборами акцiонерiв Товариства; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої 

iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не 

використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або 



в iнтересах iнших осiб;  

- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу 

поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб. 

Ахмадзаде Iмран  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- бути лояльним до Товариства; 

- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та 

виконаннi своїх обов'язкiв; 

- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та 

завдань Наглядової ради; 

- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ 

Товариства; 

- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних 

питань; 

- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь 

в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях 

Наглядової ради; 

- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом 

голосування з питань порядку денного його засiдань; 

- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та 

доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку, 

iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються; 

- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста 

зацiкавленiсть; 

- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi 

рiшень; 

- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких 

вiн є;  

- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх 

афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та 

документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог 

законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член 

Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство, 

доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 

Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про 

ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний 

зацiкавленим; 

- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у 

статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв; 

- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами 

Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних 

паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради 

Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями 

Товариства; 

- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) 

робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi 

проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi; 

- виконувати доручення Наглядової ради Товариства, 

забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою 

та загальними зборами акцiонерiв Товариства; 



- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої 

iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не 

використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або 

в iнтересах iнших осiб;  

- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу 

поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб. 

Керiмов Емiн  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- бути лояльним до Товариства; 

- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та 

виконаннi своїх обов'язкiв; 

- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та 

завдань Наглядової ради; 

- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ 

Товариства; 

- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних 

питань; 

- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь 

в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях 

Наглядової ради; 

- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом 

голосування з питань порядку денного його засiдань; 

- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та 

доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку, 

iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються; 

- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста 

зацiкавленiсть; 

- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi 

рiшень; 

- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких 

вiн є;  

- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх 

афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та 

документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог 

законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член 

Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство, 

доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 

Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про 

ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний 

зацiкавленим; 

- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у 

статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв; 

- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами 

Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних 

паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради 

Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями 

Товариства; 

- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) 

робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi 



проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi; 

- виконувати доручення Наглядової ради Товариства, 

забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою 

та загальними зборами акцiонерiв Товариства; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої 

iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не 

використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або 

в iнтересах iнших осiб;  

- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу 

поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб. 

Ратгебер Райнер  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- бути лояльним до Товариства; 

- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та 

виконаннi своїх обов'язкiв; 

- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та 

завдань Наглядової ради; 

- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ 

Товариства; 

- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних 

питань; 

- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь 

в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях 

Наглядової ради; 

- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом 

голосування з питань порядку денного його засiдань; 

- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та 

доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку, 

iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються; 

- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста 

зацiкавленiсть; 

- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi 

рiшень; 

- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких 

вiн є;  

- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх 

афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та 

документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог 

законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член 

Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство, 

доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 

Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про 

ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний 

зацiкавленим; 

- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у 

статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв; 

- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами 

Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних 

паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради 



Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями 

Товариства; 

- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) 

робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi 

проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi; 

- виконувати доручення Наглядової ради Товариства, 

забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою 

та загальними зборами акцiонерiв Товариства; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої 

iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не 

використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або 

в iнтересах iнших осiб;  

- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу 

поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб. 

Сердар Дженк  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- бути лояльним до Товариства; 

- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та 

виконаннi своїх обов'язкiв; 

- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та 

завдань Наглядової ради; 

- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ 

Товариства; 

- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних 

питань; 

- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь 

в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях 

Наглядової ради; 

- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом 

голосування з питань порядку денного його засiдань; 

- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та 

доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку, 

iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються; 

- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста 

зацiкавленiсть; 

- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi 

рiшень; 

- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких 

вiн є;  

- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх 

афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та 

документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог 

законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член 

Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство, 

доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 

Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про 

ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний 

зацiкавленим; 

- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у 



статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв; 

- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами 

Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних 

паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради 

Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями 

Товариства; 

- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) 

робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi 

проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi; 

- виконувати доручення Наглядової ради Товариства, 

забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою 

та загальними зборами акцiонерiв Товариства; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої 

iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не 

використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або 

в iнтересах iнших осiб;  

- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу 

поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб. 

Тунч Мерiдж  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- бути лояльним до Товариства; 

- дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та 

виконаннi своїх обов'язкiв; 

- дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та 

завдань Наглядової ради; 

- дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ 

Товариства; 

- iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних 

питань; 

- готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь 

в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнях 

Наглядової ради; 

- брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом 

голосування з питань порядку денного його засiдань; 

- приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали), проводити дослiдження та 

доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку, 

iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються; 

- утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста 

зацiкавленiсть; 

- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi 

рiшень; 

- брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких 

вiн є;  

- надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх 

афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, вiдомостi та 

документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог 

законодавства України. У разi змiн в наданих вiдомостях, член 

Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це Товариство, 

доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 



Товариства (ревiзора) та аудитора Товариства iнформацiю про 

ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний 

зацiкавленим; 

- iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у 

статутному капiталi або в роботi органiв управлiння конкурентiв; 

- розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами 

Товариства, а також про продаж та (або) придбання цiнних 

паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради 

Товариства про свiй намiр вчинити правочин з акцiями 

Товариства; 

- у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) 

робочих днiв з моменту виникнення такої зацiкавленостi 

проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi; 

- виконувати доручення Наглядової ради Товариства, 

забезпечувати виконання рiшень, прийнятих Наглядовою радою 

та загальними зборами акцiонерiв Товариства; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, яка стала йому вiдома, дiяти з метою захисту такої 

iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не 

використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або 

в iнтересах iнших осiб;  

- дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу 

поведiнки для спiвробiтникiв та вищих посадових осiб. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

В звiтному перiодi було проведено 17 засiдань Наглядової ради.  

Загальний опис прийнятих на них рiшень: звiт про реалiзацiю 

стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi маркетингу за 2018 р.; 

звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi 

продажiв та абонентського обслуговування за 2018 р.; звiт про 

реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" з управлiння якiстю та 

клiєнтським досвiдом за 2018 р., звiт про реалiзацiю технiчної 

стратегiї ПрАТ "ВФ України" за 2018 р.; звiт про реалiзацiю 

стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi iнформацiйних 

технологiй за 2018 р.; звiт про реалiзацiю стратегiї ПрАТ "ВФ 

Україна" в областi управлiння персоналом за 2018 р.; звiт про 

реалiзацiю стратегiї розвитку нових B2B напрямкiв за 2018 р., 

звiт про виконання плану по органiзацiї та проведенню перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв 

ПрАТ "ВФ Україна" за 2018 р.; оцiнка виконання iндивiдуальних 

задач керiвника Групи внутрiшнього контролю та аудиту ПрАТ 

"ВФ Україна" за 2018 р.; скликання рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ "ВФ Україна"; про визначення дат складання 

перелiкiв (реєстрiв) акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, та якi мають 

право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "ВФ 

Україна"; розгляд пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi 

та попереднiй розгляд рiчного звiту ПрАТ "ВФ Україна" за 2018 

р.; затвердження принципiв оцiнки роботи i системи винагород 

Генерального директора та вищих керiвникiв ПрАТ "ВФ 

Україна", якi знаходяться в прямому (безпосередньому) 

пiдпорядкуваннi Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна", на 



2019 р; контролiнговий звiт ПрАТ "ВФ Україна" за IV квартал 

2018 р. та 2018 р.; звiт про управлiння якiстю та клiєнтським 

досвiдом в ПрАТ "ВФ Україна" за 2018 р.; звiт про результати 

дослiдження ринку мобiльного зв'язку методом особистих 

iнтерв'ю (BRAND TRACKING) за IV квартал 2018 р.; про 

виконання ключових показникiв ефективностi ПрАТ "ВФ 

Україна" та iндивiдуальних задач Генерального директора ПрАТ 

"ВФ Україна" за 2018 р.; затвердження змiн органiзацiйної 

структури ПрАТ "ВФ Україна"; розгляд та затвердження 

кандидатiв, висунутих до складу Наглядової ради ТОВ "ВФ 

Ритейл"; обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна"; 

обрання Секретаря Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна"; 

контролiнговий звiт ПрАТ "ВФ Україна" за I, II квартали та I 

пiврiччя 2019 р.; звiт про стан ризикiв ПрАТ "ВФ Україна" за I, 

II, III квартали 2019 р.; звiт про результати дослiдження ринку 

мобiльного зв'язку методом особистих iнтерв'ю (BRAND 

TRACKING) за I, II квартали 2019 р.; затвердження стратегiї 

розвитку ПрАТ "ВФ Україна" на 2020 - 2022 рр.; звiт про 

управлiння якiстю та клiєнтським досвiдом в ПрАТ "ВФ Україна" 

за I пiврiччя 2019 р.; звiт про виконання плану перевiрок ПрАТ 

"ВФ Україна" за I пiврiччя 2019 р.; затвердження Полiтики 

"Винагорода i матерiально-технiчне забезпечення Генерального 

директора та вищих керiвникiв, якi знаходяться в прямому 

(безпосередньому) пiдпорядкуваннi Генерального директора 

ПрАТ "ВФ Україна" в новiй редакцiї; попереднє схвалення 

Договору позики; скликання позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ "ВФ Україна"; затвердження змiн та доповнень 

до контракту Генерального директора ПрАТ "ВФ Україна"; 

попереднє схвалення Додаткової угоди до Договору грошової 

позики; затвердження бiзнес-плану ПрАТ "ВФ Україна" на 2020 - 

2022 рр.; затвердження внутрiшнiх документiв ПрАТ "ВФ 

Україна", що регулюють принципи системи винагороди 

Генерального директора та працiвникiв ПрАТ "ВФ Україна"; 

затвердження змiн та доповнень до контракту Генерального 

директора ПрАТ "ВФ Україна"; обрання Голови та Секретаря 

Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна"; випуск консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПрАТ "ВФ Україна" i його дочiрнiх 

компанiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, та за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018 року; схвалення спiльного плану 

заходiв щодо виконання пунктiв 4 та 5 Заходiв з покращення 

доступу до мобiльного Iнтернету, затверджених Указом 

Президента України вiд 08 липня 2019 року № 497/2019; 

затвердження бюджету ПрАТ "ВФ Україна" на 2020 р.; 

затвердження Iнвестицiйної програми ПрАТ "ВФ Україна" на 

2020 р.; затвердження стратегiї ПрАТ "ВФ Україна" в областi 

маркетингу на 2020 р.; затвердження змiн в процедурах 

узгодження закупiвель та iнвестицiйних проектiв ПрАТ "ВФ 

Україна"; рекомендацiї загальним зборам учасникiв дочiрнiх 

пiдприємств ПрАТ "ВФ Україна" щодо надання згоди на 

укладання угод. 

 



Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради та оцiнки її  роботи не 

надається, тому що ця iнформацiя для приватних акцiонерних 

товариств не обов'язкова для розкриття. 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Члени Наглядової ради повиннi вiдповiдати вимогам дiючого 

законодавства України, в тому числi у вiдношеннi дiлової 

репутацiї, освiти та наявностi професiйного досвiду. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 



Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) 
Для нового члена Наглядової ради була пiдготовлена презентацiя 

про дiяльнiсть Наглядової ради ПрАТ "ВФ Україна". 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Одноосiбний виконавчий 

орган - Генеральний 

директор Устинова Ольга 

Володимирiвна 

Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства без довiреностi. 

Генеральний директор може делегувати частину своїх функцiй 

керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства шляхом 

оформлення внутрiшнiх нормативних документiв (наказiв, 

розпоряджень, довiреностей). 

Обов'язки Генерального директора:  

1) здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства в 

межах затвердженого бюджету та бiзнес-плану; 

2) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та 

Наглядової ради; 

3) розробка стратегiї Товариства; 

4) затвердження та змiна органiзацiйної структури Товариства до 

рiвня дирекцiй та рiвнозначних їм пiдроздiлiв та нижче (групи, 

вiддiли, департаменти тощо); 

5) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства (крiм тих, якi 

вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв i 

Наглядової ради), затвердження та пiдписання статутiв дочiрнiх 

пiдприємств, положень про представництва, фiлiї, територiальнi 

управлiння, iншi вiдокремленi та невiдокремленi структурнi 

пiдроздiлi Товариства (центри обслуговування, технiчнi центри, 

департаменти, дирекцiї, вiддiли тощо); 

6) найм (призначення), переведення та звiльнення працiвникiв 

(посадових осiб) Товариства, включаючи керiвникiв 

представництв, фiлiй, територiальних управлiнь та iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм членiв Наглядової 

ради та Ревiзiйної комiсiї (ревiзор)), визначення розмiру їх 

винагороди та iнших умов їх працевлаштування, застосування до 

працiвникiв (посадових осiб) Товариства заходiв заохочення i 

стягнення, а також затвердження посадових iнструкцiй; 

7) ведення переговорiв та укладення угод (договорiв) та/або 

правочинiв (договорiв) вiд iменi Товариства; 

8) прийняття рiшень вiдносно управлiння та дiяльностi дочiрнiх 



пiдприємств, фiлiй, територiальних управлiнь та представництв 

Товариства (крiм рiшень, що вiдносяться до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради); 

9) надання Акцiонерам управлiнських та фiнансових звiтiв,  

прогнозу фiнансових показникiв Товариства; 

10) виконання iнших функцiй, що не вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, Статутом 

та/або чинним законодавством, або таких, якi з урахуванням 

приписiв чинного законодавства можуть прямо визначатися 

Загальними зборами як такi, що належать до компетенцiї 

Генерального директора. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Iнформацiя про виконавчий орган (данi про склад колегiального 

виконавчого органу (за наявностi) емiтента, про проведенi 

засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис 

прийнятих на них рiшень) не надається, тому що у Товариства 

створено одноосiбний виконавчий орган. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

В Компанiї запроваджена i функцiонує система внутрiшнiх контролей, яка забезпечує 

керiвництву розумну гарантiю в пiдготовцi достовiрної фiнансової звiтностi, результативностi i 

ефективностi Компанiї, i дотриманнi законiв i нормативних актiв. Система внутрiшнiх 

контролей Компанiї розроблена згiдно з загальноприйнятою мiжнародною методологiєю COSO, 

а також з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту  i включає контролi 

корпоративного рiвня, контролi на рiвнi суттєвих процесiв Компанiї, а також контролi у сферi 

iнформацiйних технологiй.  В Компанiї створено окремий стурктурний пiдроздiл, основними 

напрямками дiяльностi якого є розвиток i пiдтримка ефективної системи внутрiшнiх контролей, 

а також ii тестування i вдосконалення. 

До грудня 2019 року сформована в Компанiї система внутрiшнiх контролей вiдповiдала вимогам 

Нью-Йоркської фондової бiржi, а з лютого 2020 року враховує вимоги Iрландської фондової 

бiржi (Euronext Dublin).  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 



останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 



Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Положення про вiдшкодування витрат членами Наглядової ради. 

Положення про Аудиторський комiтет. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 



аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Preludium B.V. (Нiдерланди) 62476602 99 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 



Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

781 662 116 0 Обмеження вiдсутнi.  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають Акцiонери 

Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. Кiлькiсть кандидатiв, 

запропонованих одним Акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад Наглядової ради, 

встановлений Загальними зборами. Пропозицiя Акцiонера про висування кандидатiв для 

обрання до складу Наглядової ради подається за адресою мiсцезнаходження Товариства не 

пiзнiше нiж за 20 (двадцять) календарних днiв до дати проведення Загальних зборiв, на яких 

буде розглядатися питання про обрання членiв Наглядової ради. 

Членами Наглядової ради Товариства можуть бути фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть, 

та/або представники юридичних осiб - акцiонерiв. 

Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого 

представника у Наглядовiй радi. 

Члени Наглядової ради обираються не рiдше нiж один раз у 3 (три) роки  Загальними зборами. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Строк 

повноважень кожного або всiх членiв Наглядової ради починається з моменту їх затвердження 

рiшенням  Загальних зборiв та триває до прийняття Загальними зборами рiшення про 

припинення їх повноважень та обрання нових членiв (нового члена) або до припинення їх 

повноважень, у випадках, передбачених законодавством України. 

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється за принципом пропорцiйного представництва вiд 

Акцiонерiв в залежностi вiд кiлькостi належних Акцiонерам голосуючих Акцiй. 

Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом 

Ревiзiйної комiсiї (ревiзором). Головою й членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким, 

згiдно законодавства України, заборонено займати посади в органах управлiння господарських 

товариств. 

Загальнi збори уповноваженi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Наглядової ради з одночасним обранням нових членiв. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради стає менше половини її кiлькiсного складу, 

встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом 3 (трьох) мiсяцiв зобов'язана 

скликати Позачерговi загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени 

Наглядової ради, якi залишилися в складi Наглядової ради, уповноваженi приймати рiшення 

тiльки про скликання таких Позачергових загальних зборiв. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

 

Генеральний директор обирається та його повноваження припиняються за рiшенням Наглядової 

ради Товариства. Строк повноважень Генерального директора - 1 (один) рiк з дати його обрання, 

якщо Наглядовою радою не визначений iнший строк повноважень Генерального директора при 

його обраннi. За рiшенням Наглядової ради повноваження Генерального директора можуть бути 

припиненi достроково в будь-який час. Генеральним директором може бути обрано Акцiонера 

або його представника, або будь-яку iншу особу, яка володiє необхiдними знаннями та досвiдом. 

З особою, яка була обрана Генеральним директором Товариства, повинен бути укладений 

контракт на строк його обрання, який пiдписується вiд iменi Товариства Головою Наглядової 

ради.  

У випадку прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдсторонення Генерального директора 

вiд виконання обов'язкiв та призначення особи, виконуючої обов'язки Генерального директора, 



Виконуючий обов'язки Генерального директора дiє вiд iменi Товариства без довiреностi та має 

всi повноваження Генерального директора Товариства. 

 

Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається рiшенням Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної 

комiсiї (ревiзор) обираються iз числа Акцiонерiв або їх уповноважених представникiв строком 

на три роки.  

Членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) не може бути: 

член Наглядової ради;  

Генеральний директор;  

Корпоративний секретар;  

особа, що не має повної цивiльної дiєздатностi;  

член iнших органiв Товариства; 

член Лiчильної комiсiї. 

Кандидати в члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) повиннi дати письмову згоду згiдно  форми, що 

затверджена  внутрiшнiми документами Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї 

(ревiзора) визначаються згiдно договору, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї 

(ревiзором) та чинного законодавства України. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, 

уповноважена на це Загальними зборами.  

Члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з 

числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-

акцiонерiв.  

Члени Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними, а Ревiзiйна комiсiя Товариства вважається 

сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї 

Товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються тi кандидати, якi 

набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв Акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. 

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.  

За рiшенням Загальних зборiв повноваження всiх або будь-якого члена Ревiзiйної комiсiї можуть 

бути припиненi достроково в будь-який час.  

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Член Наглядової ради має право: 

вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання будь-якої iнформацiї 

(документiв та матерiалiв) i роз'яснень з питань дiяльностi Товариства українською, росiйською 

та/або англiйською мовами. Запит про надання iнформацiї надсилається через Корпоративного 

секретаря / Секретаря Наглядової ради на iм'я Голови Наглядової ради i повинен бути 

пiдписаний його iнiцiатором - членом Наглядової ради; 

пропонувати питання для розгляду на засiданнях Наглядової ради; 

отримувати винагороду за виконання своїх обов'язкiв та (або) компенсацiю витрат, пов'язаних з 

виконанням функцiй члена Наглядової ради Товариства, в порядку, встановленому рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своєї особливої думки з питань 

порядку денного та прийнятих рiшень; 

бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв Товариства та вiдповiдати на запитання 

учасникiв зборiв, що стосуються дiяльностi Товариства. 

Обов'язки членiв Наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

бути лояльним до Товариства; 

дiяти в iнтересах Товариства при здiйсненнi своїх прав та виконаннi своїх обов'язкiв; 

дiяти в межах своїх прав та обов'язкiв вiдповiдно до цiлей та завдань Наглядової ради; 

дiяти розумно, сумлiнно, з належною дбайливiстю щодо справ Товариства; 



iнiцiювати засiдання Наглядової ради для вирiшення нагальних питань; 

готуватися до засiдань, бути присутнiм та брати активну участь в обговореннi питань, що 

розглядаються на засiданнях Наглядової ради; 

брати участь у прийняттi рiшень Наглядової ради шляхом голосування з питань порядку 

денного його засiдань; 

приймати обгрунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали), 

проводити дослiдження та доводити до вiдома всiх членiв Наглядової ради всю, без винятку, 

iнформацiю, що має вiдношення до рiшень, якi приймаються; 

утримуватися вiд голосування з питань, в яких є особиста зацiкавленiсть; 

оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень; 

брати участь у роботi комiтетiв Наглядової ради, членом яких вiн є;  

надавати Товариству iнформацiю про себе та своїх афiлiйованих осiб, а також iншу iнформацiю, 

вiдомостi та документи, необхiднi Товариству для дотримання вимог законодавства України. У 

разi змiн в наданих вiдомостях, член Наглядової ради зобов'язаний повiдомляти про це 

Товариство, доводити до вiдома Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства (ревiзора) та 

аудитора Товариства iнформацiю про ймовiрнi угоди, у вчиненнi яких вiн може бути визнаний 

зацiкавленим; 

iнформувати Наглядову раду про свiй намiр взяти участь у статутному капiталi або в роботi 

органiв управлiння конкурентiв; 

розкривати iнформацiю про володiння цiнними паперами Товариства, а також про продаж та 

(або) придбання цiнних паперiв Товариства, повiдомляти Голову Наглядової ради Товариства 

про свiй намiр вчинити правочин з акцiями Товариства; 

у разi зацiкавленостi у вчиненнi правочину протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту 

виникнення такої зацiкавленостi проiнформувати Товариство про наявнiсть такої зацiкавленостi; 

виконувати доручення Наглядової ради Товариства, забезпечувати виконання рiшень, 

прийнятих Наглядовою радою та загальними зборами акцiонерiв Товариства; 

не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала йому вiдома, 

дiяти з метою захисту такої iнформацiї вiд незаконного та недозволеного розголошення i не 

використовувати таку iнформацiю в своїх власних iнтересах або в iнтересах iнших осiб;  

дотримуватися положень затвердженого в Товариствi Кодексу поведiнки для спiвробiтникiв та 

вищих посадових осiб. 

Голова Наглядової ради: 

представляє Наглядову раду та дiє вiд її iменi у взаєминах з Генеральним директором 

Товариства, акцiонерами, третiми особами; 

планує та органiзовує роботу Наглядової ради; 

скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;  

визначає форму проведення засiдань; 

формує порядок денний засiдання; 

органiзовує на засiданнях ведення протоколу; 

забезпечує надання членам Наглядової ради iнформацiї з питань порядку денного засiдання 

Наглядової ради; 

забезпечує гласне та вiдкрите обговорення питань, що розглядаються на засiданнi, врахування 

думок всiх членiв Наглядової ради при виробцi рiшень, пiдводить пiдсумки дискусiї та 

формулює рiшення, що приймаються; 

оголошує пропозицiї та думки членiв Наглядової ради, якi надiйшли на його iм'я, з питань, що 

належать до компетенцiї Наглядової ради;  

пiдписує листи та iншi документи, якi виходять з Наглядової ради; 

вiдкриває засiдання загальних зборiв акцiонерiв, головує на них, органiзовує обрання секретаря 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

 

Генеральний директор має наступнi повноваження: 



1. здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства в межах затвердженого бюджету та 

бiзнес-плану; 

2. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 

3. розробка стратегiї Товариства; 

4. затвердження та змiна органiзацiйної структури Товариства до рiвня дирекцiй та рiвнозначних 

їм пiдроздiлiв та нижче (групи, вiддiли, департаменти тощо); 

5. затвердження внутрiшнiх документiв Товариства (крiм тих, якi вiдносяться до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради), затвердження та пiдписання статутiв дочiрнiх 

пiдприємств, положень про представництва, фiлiї, територiальнi управлiння, iншi вiдокремленi 

та невiдокремленi структурнi пiдроздiлi Товариства (центри обслуговування, технiчнi центри, 

департаменти, дирекцiї, вiддiли тощо); 

6. найм (призначення), переведення та звiльнення працiвникiв (посадових осiб) Товариства, 

включаючи керiвникiв представництв, фiлiй, територiальних управлiнь та iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв (крiм членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (ревiзор)), визначення 

розмiру їх винагороди та iнших умов їх працевлаштування, застосування до працiвникiв 

(посадових осiб) Товариства заходiв заохочення i стягнення, а також затвердження посадових 

iнструкцiй; 

7. ведення переговорiв та укладення угод (договорiв) та/або правочинiв (договорiв) вiд iменi 

Товариства; 

8. прийняття рiшень вiдносно управлiння та дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

територiальних управлiнь та представництв Товариства (крiм рiшень, що вiдносяться до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради); 

9. надання Акцiонерам управлiнських та фiнансових звiтiв,  прогнозу фiнансових показникiв 

Товариства; 

10. виконання iнших функцiй, що не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової ради цим Статутом та/або чинним законодавством, або таких, якi з урахуванням 

приписiв чинного законодавства можуть прямо визначатися Загальними зборами як такi, що 

належать до компетенцiї Генерального директора. 

У межах повноважень, зазначених у цiй Статтi, Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства 

без довiреностi. Генеральний директор може делегувати частину своїх функцiй керiвникам 

структурних пiдроздiлiв Товариства шляхом оформлення внутрiшнiх нормативних документiв 

(наказiв, розпоряджень, довiреностей). 

 

Контроль над фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною 

комiсiєю Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою або на вимогу 

Акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 (десятьома) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна 

комiсiя письмово доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам та/або 

Наглядовiй радi. 

Ревiзiйна комiсiя  може проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних 

зборiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi 

(який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 (десяти) 

вiдсоткiв простих акцiй Товариства.  

Ревiзiйна комiсiя має вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що 

стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, а також має право запитувати та одержувати 

вiдповiдi вiд Генерального директора щодо фiнансової дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя 

та кожний з її членiв зберiгають конфiденцiйнiсть будь-якої та всiєї iнформацiї, що стосується 

фiнансової або iншої пiдприємницької дiяльностi Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя складає висновки вiдносно рiчних звiтiв Товариства. Жоден баланс, рiчний звiт 



Товариства не може бути затверджений Загальними зборами при вiдсутностi висновку вiдносно 

нього Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання Загальних зборiв у випадку, якщо iснує 

загроза матерiальним iнтересам Товариства або якщо були виявленi зловживання з боку 

посадових осiб Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя має право бути присутньою на Загальних зборах та брати участь в обговореннi 

питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках передбачених 

законодавством України. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Звiт незалежного аудитора розмiщено за посиланням 

https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/rozkryttya-

informatsiyi-na-fondovomu-rynku 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Preludium B.V. (Нiдерланди) 62476602 Нiдерланди, 1011 VM 

р-н, Amsterdam, The 

Netherlands, 

Rapenburgerstraat 177, 

K 

773 845 495 99 773 845 495 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 773 845 495 99 773 845 495 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi iменнi 781 662 116 0,01 Кожний з Акцiонерiв має наступнi права: 

1. приймати участь в розподiлi прибутку Товариства та 

отримувати дивiденди; 

2. брати участь в управлiннi Товариством у порядку, 

визначеному цим Статутом, i в межах прав, наданих 

акцiями, якi належать Акцiонеру; зокрема, одержувати 

своєчасне письмове повiдомлення про скликання 

Загальних зборiв i запропонований порядок денний 

таких Загальних зборiв, брати участь у Загальних 

зборах i голосувати на таких Загальних зборах усiма 

належними Акцiонеру акцiями, переглядати 

корпоративнi документи, пов'язанi з порядком денним 

Загальних зборiв; 

3. отримувати доступ до бухгалтерської, фiнансової, 

комерцiйної та iншої iнформацiї щодо дiяльностi 

Товариства та одержувати копiї документiв, 4. 

здiйснювати вiдчуження акцiй в порядку, 

передбаченому цим Статутом та дiючим 

законодавством;  

5. отримувати у разi лiквiдацiї Товариства свою 

пропорцiйну частину майна Товариства, яке 

залишається пiсля проведення остаточних розрахункiв 

з усiма кредиторами, або грошовий еквiвалент вартостi 

такого майна; та 

6. iншi права, передбаченi дiючим законодавством 

України. 

Кожний з Акцiонерiв зобов'язаний: 

1. дотримуватися цього Статуту та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних 

зборiв; 

2. виконувати свої обов'язки перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю та оплачувати 

акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими в 

цьому Статутi та вiдповiдних рiшеннях Загальних 

зборiв; 

3. утримуватися вiд будь-яких дiй, якi б нанесли збиток 

Товариству або погiршили ефективнiсть i 

Вiдсутнi 



прибутковiсть його дiяльностi; 

4. не розголошувати комерцiйну таємницю Товариства 

та/або конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства; 

5.  повiдомляти органам управлiння Товариства про 

будь-якi випадки порушення або потенцiйного 

порушення прав Товариства, зокрема, але не - 

виконувати свої обов'язки Акцiонера вiдповiдно до 

чинного законодавства й докладати зусиль для того, 

щоб Товариство дiяло вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

- виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим 

законодавством України. 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.07.2010 570/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000078620 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,01 781 662 1

16 

7 816 621,16 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного року фактiв  

включення/виключення акцiй до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного року додаткової емiсiї не було. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.07.2010 570/1/10 UA4000078620 781 662 116 7 816 621,16 781 662 116 0 0 

Опис: 

Обмеження вiдсутнi. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 8 745 469 
9 331 94

9 
2 559 527 

2 536 15

5 
11 304 996 

11 868 1

04 

  будівлі та споруди 1 143 342 
1 328 92

1 
2 090 512 

2 047 45

7 
3 233 854 

3 376 37

8 

  машини та обладнання 7 405 804 
7 812 61

1 
0 0 7 405 804 

7 812 61

1 

  транспортні засоби 70 406 89 572 12 734 9 738 83 140 99 310 

  земельні ділянки 2 385 2 479 453 208 478 960 455 593 481 439 

  інші 123 532 98 366 3 073 0 126 605 98 366 

2. Невиробничого 

призначення: 
227 248 0 0 227 248 

  будівлі та споруди 65 62 0 0 65 62 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 162 186 0 0 162 186 

Усього 8 745 696 
9 332 19

7 
2 559 527 

2 536 15

5 
11 305 223 

11 868 3

52 

Опис 

Компанiя вiдносить до групи "Будiвлi та споруди" будинки, споруди та 

передавальнi пристрої. До групи "Iншi" вiдносяться iнструменти, 

прилади, iнвентар (меблi) та iншi основнi засоби. 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): 

будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - вiд 3 до 50 рокiв, 

машини та обладнання - вiд 3 до 15 рокiв, 

транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв, 

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 до 20 рокiв; 

iншi основнi засоби - вiд 3 до 20 рокiв.  

Станом на 31 грудня 2019 року:  

Первiсна вартiсть основних засобiв -  24 048 813 тис.грн. 

Ступiнь їх зносу - 50.65 %. 

Ступiнь їх використання (рахується як спiввiдношення чистого 

прибутку за рiк до залишкової вартостi основних засобiв на балансову 

дату) -  17.69 %. 

Сума накопиченої амортизацiї -  12 180 461  тис.грн. 

Окрiм власних основних засобiв, що наведенi в таблицi вище, Компанiя 

визнала активами Права користування на пiдставi застосування норм 

МСФЗ 16. Первiсна вартiсть таких активiв з прав користування на 

31.12.2019 року склала 3 073 218 тис.грн., сума накопиченої 

амортизацiї - 537 063 тис.грн., вiдповiдно залишкова вартiсть склала 2 

536 155 тис.грн. 

Змiни (збiльшення)  вартостi  основних  засобiв  зумовленi  введенням  

в експлуатацiю нового  обладнання  та  проведеням  полiпшення  

iснуючих об'єктiв  основних засобiв. 

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента станом 



на 31 грудня 2019 року: обмеження вiдсутнi.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

14 100 505 12 000 588 

Статутний капітал (тис.грн) 7 817 7 817 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

7 817 7 817 

Опис Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних 

активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, 

короткострокових зобов'язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв 

майбутнiх перiодiв. Чистi активи дорiвнюють власному капiталу (як рiзниця всiх активiв 

та зобов'язань). 

Висновок Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу, що 

вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного 

товариства". 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 225 188 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 9 736 203 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 9 961 391 X X 

Опис Кредитiв банку немає.  

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення становлять 3 691 

463 тис. грн., у тому числi iншi довгостроковi зобов'язання - 3 

403 648 тис. грн., довгостроковi забезпечення - 286 746 тис. 

грн., цiльове фiнансування  1 069 тис.грн. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять  6 269 928 тис. 

грн., у тому числi 



поточна кредиторська заборгованiсть за: 

довгостроковими зобов'язаннями - 890 621 тис. грн.; 

товари, роботи, послуги - 1 552 352 тис. грн.; 

розрахунками з бюджетом -225 188тис. грн.; 

розрахунками зi страхування - 1 112 тис.грн., 

розрахунками з оплати працi - 28 604 тис.грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 152 733 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками -  вiдсутня. 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх 

розрахункiв - 1 825 384 тис. грн. 

Поточнi забезпечення - 325 007 тис. грн. 

Доходи майбутнiх перiодiв - 1 254 388 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 14 539 тис. грн 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс - 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Депозитарiй, який надає депозитарнi 

послуги з обслуговування випуску 

цiнних паперiв Товариства. Дiє на 

пiдставi Правил Центрального 

депозитарiю України, затверджених 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства 

"Нацiональний депозитарiй України" 

(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та 

зареєстрованих Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 

ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25642478 

Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. 

Жилянська, 48,50а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1973 



Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2001 

Міжміський код та телефон (044) 490-90-00 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту 

Опис Проведення аудиторської перевiрки 

фiнансової звiтностi Товариства за 2018 

рік. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. 

Антоновича, 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Регулювання та сприяння ефективному 

веденню економiчної дiяльностi 

Опис Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України"  працює без лiцензiї, 

внесена до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку 

(реєстрацiйний номер:№ 

DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата 

включення до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку: 

18.02.2019 р.). Надає iнформацiйнi 

послуг на фондовому ринку. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері безпроводового 

електрозв'язку 
за КВЕД 61.20 

Середня кількість працівників: 2646 

Адреса, телефон: 01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, +380 44 389 58 00 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 7 811 793 8 113 843 

    первісна вартість 1001 13 541 514 11 889 529 

    накопичена амортизація 1002 ( 5 729 721 ) ( 3 775 686 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 598 468 644 355 

Основні засоби 1010 11 305 223 11 868 352 

    первісна вартість 1011 26 234 558 24 048 813 

    знос 1012 ( 14 929 335 ) ( 12 180 461 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 9 929 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 599 694 525 451 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 240 782 285 446 

Усього за розділом I 1095 20 565 889 21 437 447 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 53 302 32 007 

Виробничі запаси 1101 22 443 23 104 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 30 859 8 903 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 468 000 570 248 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 98 755 81 900 

    з бюджетом 1135 44 222 1 879 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 44 222 1 854 

    з нарахованих доходів 1140 13 031 4 623 

    із внутрішніх розрахунків 1145 78 129 16 422 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 518 12 832 

Поточні фінансові інвестиції 1160 654 484 435 963 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 570 228 1 285 927 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 2 503 835 1 159 197 

Витрати майбутніх періодів 1170 3 373 5 952 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 170 360 176 696 

Усього за розділом II 1195 4 161 402 2 624 449 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 24 727 291 24 061 896 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 817 7 817 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 954 1 954 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 990 817 14 090 734 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 12 000 588 14 100 505 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 5 436 723 3 403 648 

Довгострокові забезпечення 1520 231 511 286 746 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 968 1 069 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 5 669 202 3 691 463 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 780 205 890 621 

    товари, роботи, послуги 1615 1 255 045 1 552 352 

    розрахунками з бюджетом 1620 34 898 225 188 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 9 310 1 112 

    розрахунками з оплати праці 1630 22 597 28 604 

    одержаними авансами 1635 109 982 152 733 

    розрахунками з учасниками 1640 3 102 220 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 191 949 1 825 384 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 280 607 325 007 

Доходи майбутніх періодів 1665 1 144 689 1 254 388 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 125 999 14 539 

Усього за розділом IІІ 1695 7 057 501 6 269 928 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 24 727 291 24 061 896 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 15 036 018 12 636 470 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7 458 619 ) ( 6 910 387 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 7 577 399 5 726 083 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 130 169 76 213 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 771 979 ) ( 1 405 607 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 746 100 ) ( 1 466 104 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 037 590 ) ( 21 262 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 3 151 899 2 909 323 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 29 

Інші фінансові доходи 2220 181 736 163 962 



Інші доходи 2240 56 057 11 593 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 586 176 ) ( 726 960 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 9 929 ) ( 108 ) 

Інші витрати 2270 ( 718 ) ( 585 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 792 869 2 357 254 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -692 952 -459 665 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2 099 917 1 897 589 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 099 917 1 897 589 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 894 822 3 628 425 

Витрати на оплату праці 2505 944 618 737 916 

Відрахування на соціальні заходи 2510 157 778 139 570 

Амортизація 2515 4 543 066 4 070 308 

Інші операційні витрати 2520 2 367 567 1 148 738 

Разом 2550 11 907 851 9 724 957 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 781 662 116 781 662 116 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 781 662 116 781 662 116 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2,686480 2,427630 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 2,686480 2,427630 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 1,03 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 16 646 719 15 819 477 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 264 381 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 152 733 109 982 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 8 102 30 445 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 541 441 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 100 313 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 337 377 211 042 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 015 460 ) ( 3 887 269 ) 

Праці 3105 ( 827 351 ) ( 634 660 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 171 858 ) ( 146 257 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 970 060 ) ( 3 347 286 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 576 360 ) ( 404 409 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1 460 769 ) ( 1 098 889 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1 932 931 ) ( 1 843 988 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 81 900 ) ( 98 755 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 40 741 ) ( 21 893 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8 038 466 8 035 961 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 60 747 39 219 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 182 036 121 668 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 46 000 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 3 900 522 ) ( 6 833 694 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 689 000 ) ( 377 000 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 9 900 ) 

Інші платежі 3290 ( 112 479 ) ( 323 484 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4 459 218 -7 337 191 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 2 916 579 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 2 745 244 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 919 861 ) ( 730 003 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 637 426 ) ( 581 249 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 433 822 ) ( 327 147 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 2 027 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4 738 380 1 278 180 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 159 132 1 976 950 

Залишок коштів на початок року 3405 2 570 228 648 093 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -125 169 -54 815 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 285 927 2 570 228 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ 

УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 7 817 0 0 1 954 11 990 817 0 0 12 000 588 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 7 817 0 0 1 954 11 990 817 0 0 12 000 588 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 099 917 0 0 2 099 917 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 2 099 917 0 0 2 099 917 

Залишок на кінець року  4300 7 817 0 0 1 954 14 090 734 0 0 14 100 505 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері безпроводового 

електрозв'язку 
за КВЕД 61.20 

Середня кількість працівників: 4113 

Адреса, телефон: 01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, +380 44 389 58 00 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 7 857 374 8 151 424 

    первісна вартість 1001 13 549 814 11 925 774 

    накопичена амортизація 1002 ( 5 692 440 ) ( 3 774 350 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 651 224 674 720 

Основні засоби 1010 11 664 234 12 302 033 

    первісна вартість 1011 26 609 588 24 655 946 

    знос 1012 ( 14 945 354 ) ( 12 353 913 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 596 078 525 344 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 200 250 241 671 



Усього за розділом I 1095 20 969 160 21 895 192 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 188 335 254 595 

Виробничі запаси 1101 28 651 29 600 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 159 684 224 995 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 483 196 629 763 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 92 553 81 618 

    з бюджетом 1135 260 345 241 688 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 44 222 1 948 

    з нарахованих доходів 1140 13 031 4 623 

    із внутрішніх розрахунків 1145 52 540 65 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 190 5 000 

Поточні фінансові інвестиції 1160 323 549 436 039 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 629 001 1 433 510 

Готівка 1166 2 929 7 252 

Рахунки в банках 1167 2 534 473 1 227 062 

Витрати майбутніх періодів 1170 3 161 5 627 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 2 315 

Усього за розділом II 1195 4 058 901 3 094 843 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 25 028 061 24 990 035 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 817 7 817 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 954 1 954 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 835 934 14 375 246 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 11 845 705 14 385 017 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 5 636 378 3 609 748 

Довгострокові забезпечення 1520 231 511 286 746 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 969 4 016 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 5 868 858 3 900 510 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 878 702 1 030 503 

    товари, роботи, послуги 1615 1 430 074 1 850 346 

    розрахунками з бюджетом 1620 38 303 232 893 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 31 29 

    розрахунками зі страхування 1625 9 908 3 873 

    розрахунками з оплати праці 1630 26 347 37 386 

    одержаними авансами 1635 109 982 152 733 

    розрахунками з учасниками 1640 3 102 220 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 161 326 1 790 842 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 280 083 352 616 

Доходи майбутніх періодів 1665 1 134 806 1 249 151 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 141 747 4 165 

Усього за розділом IІІ 1695 7 313 498 6 704 508 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 25 028 061 24 990 035 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 15 983 419 12 799 024 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 8 332 113 ) ( 7 063 774 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 7 651 306 5 735 250 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 122 497 85 536 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 959 728 ) ( 1 489 076 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2 168 225 ) ( 1 532 189 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 24 399 ) ( 24 029 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 3 621 451 2 775 492 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 186 238 165 066 



Інші доходи 2240 72 222 11 469 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 650 282 ) ( 744 736 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 788 ) ( 407 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 3 228 841 2 206 884 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -689 529 -459 671 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2 539 312 1 747 213 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 539 312 1 747 213 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 900 775 3 632 928 

Витрати на оплату праці 2505 1 335 516 886 494 

Відрахування на соціальні заходи 2510 225 421 157 506 

Амортизація 2515 4 703 907 4 087 723 

Інші операційні витрати 2520 1 319 846 1 083 417 

Разом 2550 11 485 465 9 848 068 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 781 662 116 781 662 116 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 781 662 116 781 662 116 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3,248610 2,235250 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 3,248610 2,235250 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 1,03 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВФ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-кн 

Код за ДКУД 1801010 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 3 228 841 0 2 206 884 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 4 703 907 Х 4 087 723 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 807 852 0 532 151 0 

    збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 70 731 0 11 469 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 

операцій 

3520 0 47 366 0 51 197 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х -464 046 Х -579 670 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 16 460 370 710 1 591 390 278 105 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 75 303 0 147 175 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 161 945 1 591 390 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 16 460 0 0 36 350 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 133 462 0 94 580 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 163 527 791 289 170 164 838 594 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 770 543 0 838 594 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 20 746 41 748 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 163 527 0 128 416 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 8 104 537 0 7 988 617 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 576 367 X 402 221 

Сплачені відсотки  3585 X 524 536 X 456 328 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 7 003 634 0 7 130 068 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 53 063 Х 31 327 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 168 525 X 322 375 

    необоротних активів 3260 X 3 788 312 X 6 640 385 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 3 903 774 0 6 931 433 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 2 916 579 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 2 771 427 X 36 038 

    Сплату дивідендів   3355 Х 919 861 X 730 038 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 511 760 X 334 147 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 2 507 X 6 702 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 4 205 555 1 809 654 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 1 105 695 2 008 289 0 

Залишок коштів на початок року  3405 2 629 001 Х 706 575 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 89 796 0 85 863 

Залишок коштів на кінець року  3415 1 433 510 0 2 629 001 0 

Примітки: Рядок 3540 Форми 3 вiдображає згорнуту суму фiнансових витрат та доходiв,  де фінансові 

витрати за 2019 та 2018 роки склали відповідно 650,284 тис. грн. та 744,736 тис. грн., а фiнансовi доходи 

за 2019 та 2018 роки склали вiдповiдно 186,238 тис. грн. та 165,066 тис. грн.  

 

Рядок 3585 Форми 3  вiдображає  згорнуту суму по сплаченим та одержаним вiдсоткам,  де сплачені 

вiдсотки за 2019 та 2018 роки склали вiдповiдно 719,488 тис. грн. та 609,589 тис.грн., а одержанi вiдсотки 

за 2019 та 2018 роки склали вiдповiдно 194,952 тис. грн. та 153,261 тис.грн.  

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 

 
 

 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ 

УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 14333937 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2019 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 
4000 7 817 0 0 1 954 11 835 9

34 

0 0 11 845 70

5 

0 11 845 70

5 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 7 817 0 0 1 954 11 835 9

34 

0 0 11 845 70

5 

0 11 845 70

5 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 539 31

2 

0 0 2 539 312 0 2 539 312 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   
4295 0 0 0 0 2 539 31

2 

0 0 2 539 312 0 2 539 312 

Залишок на кінець року  
4300 7 817 0 0 1 954 14 375 2

46 

0 0 14 385 01

7 

0 14 385 01

7 

 

Керівник    Устинова Ольга Володимирiвна 

Головний бухгалтер   Соловйова Олена Миколаївна 



ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» 

ПРИМІТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ  

В тисячах українських гривень  

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна» або «Компанія») є 

компанією, створеною за законодавством України, і зареєстрована за адресою: 

вул. Лейпцизька, 15, Київ, 01601, Україна. Компанія створена у 1992 році. 

 

Компанія надає цілу низку телекомунікаційних послуг, включно з послугами передачі голосу 

і даних, доступу до Інтернету, різноманітними додатковими послугами за допомогою 

бездротового зв’язку, платного телебачення, а також операціями продажу обладнання для 

використання в мережі. Компанія провадить свою операційну діяльність в Україні. 

 

15 жовтня 2015 року ПрАТ «ВФ Україна» було підписано стратегічну угоду із компанією 

Vodafone Sales and Services Limited про співпрацю та використання бренду Vodafone в 

Україні. Після підписання Меморандуму про розуміння 22 листопада 2019 року і подальшого 

поновлення угоди про використання бренду 3 березня 2020 року ПрАТ «ВФ Україна» 

продовжило угоду на період 2020–2025 років, із правом за договором подовжити її іще на 

один рік. За новою подовженою партнерською угодою Компанія планує працювати разом 

над тиражуванням цифрових послуг та продуктів 5G та IoT (Інтернету речей) в Україні, 

отримувати доступ до послуг централізованих закупівель Групи компаній Vodafone і 

впроваджувати світову найкращу практику в функціонування ІТ мережі.  

 

ПрАТ «ВФ Україна» є материнською компанією, яка здійснює контроль над дочірніми 

підприємствами, такими як ТОВ «ВФ Ритейл» та ТОВ «ІТ СмартФлекс», і до 31 березня 2019 

року здійснювала контроль над компанією Capital Valentine B.V., створеною у Нідерландах, 

як консолідована структурована компанія (без прямої інвестиції) для залучення коштів на 

користь ПрАТ «ВФ Україна» (випуск облігацій для пов’язаної сторони на загальну суму 

90 мільйонів євро і надання кредиту для ПрАТ «ВФ Україна» на загальну суму 90 мільйонів 

євро на період 35 місяців). Кредит та відповідні облігації (основна сума та купони) були 

погашені у повному обсязі у березні 2019 року (Примітка 24).  

 

ПрАТ «ВФ Україна» стало єдиним засновником ТОВ «ВФ Ритейл», що зареєстроване 12 

липня 2017 року. Частина статутного фонду, який знаходиться у власності ПрАТ «ВФ 

Україна», складає 100%. Метою діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВФ 

Ритейл» («ВФ Ритейл») є заохочення продажів телефонів і смартфонів для смартфонізації 

населення України.  

 

ПрАТ «ВФ Україна» є співзасновником ТОВ «IT СмартФлекс», що зареєстроване 28 грудня 

2017 року. Частина статутного фонду, який знаходиться у власності ПрАТ «ВФ Україна», 

складає 99%, 1% належить ТОВ «ВФ Ритейл». Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ІТ СмартФлекс» («ІТ СмартФлекс»), розробник програмного забезпечення, провайдер 

послуг підтримки та інтеграції, розпочало свою операційну діяльність у лютому 2019 року і 

протягом року зосереджувало свою діяльність на наданні послуг для Компанії. 

 

Основним акціонером ПрАТ «ВФ Україна» є компанія Preludium B.V. (надалі – Preludium), 

зареєстрована згідно із законодавством Нідерландів. З 2015 року компанія Preludium 

безпосередньо володіє 99% акцій ПрАТ «ВФ Україна» і 100% акцій у Підприємстві зі 100% 

іноземною інвестицією «ПТТ Телеком Київ» (надалі – «ПТТ Телеком Київ»), яке володіє 



часткою в 1% у капіталі ПрАТ «ВФ Україна». Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня 

2019 року компанія Preludium була опосередкованим дочірнім підприємством Публічного 

акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми» або «МТС». 3 грудня 2019 року компанію 

Preludium було продано ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс»/Telco Solutions and 

Investments, чиїм кінцевим бенефіціаром є Насиб Хасанов (Азербайджан). 

 

На кінець 2019 та 2018 років кількість штатних працівників Компанії складала 2,646 та 2,550 

осіб, відповідно. 

 

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Заява про відповідність 

 

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю Компанії, яка підготовлена у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо 

підготовки та подання окремої фінансової звітності підприємств як того вимагає 

законодавство. Як наслідок, ця окрема фінансова звітність відрізняється від консолідованої 

фінансової звітності, яку також готує Компанія, та в якій фінансова звітність Компанії та її 

дочірніх підприємств подається як фінансова звітність єдиного суб’єкта господарювання 

шляхом об’єднання подібних статей активів, зобов’язань, доходів та витрат та грошових 

потоків Компанії з аналогічними статтями її дочірніх підприємств. У цій окремій фінансовій 

звітності інвестиції у дочірні підприємства обліковуються за методом участі у капіталі. 

 

Відповідно до законодавства України, Компанія має представляти фінансову звітність у 

формі, яка встановлена Міністерством Фінансів України, яка включає статті, що є 

незастосовними до Компанії. Додатково, звіт про фінансові результати (інший сукупний 

дохід) включає звіт про елементи операційних витрат, представлення якого в фінансовій 

звітності не є вимогою МСФЗ. Керівництво Компанії вважає, що включення інформації, яка 

не є вимогою МСФЗ, не заважає представленню інформації, що є суттєвою для користувачів 

фінансової звітності. 

Компанія прийняла до застосування МСФЗ як концептуальну основу підготовки своєї 

звітності станом на 1 січня 2016 року. Початковий звіт згідно з МСФЗ про фінансовий стан 

Компанії на 1 січня 2016 року («дату переходу до МСФЗ») було підготовлено згідно з 

вимогами МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» 

(«МСФЗ 1»). До 2016 року Компанія не готувала свою фінансову звітність згідно з МСФЗ. 

 

Узгодження статей власного капіталу у звітності, підготовленій згідно з П(с)БО та МСФЗ, 

станом на 31 грудня 2016 року і 1 січня 2016 року і чистого прибутку за рік, що закінчився 31 

грудня 2016 року, представлено у консолідованій звітності Компанії, підготовленій у 

відповідності до МСФЗ, за 2017 та 2016 роки. 

 

Наведена фінансова звітність була підготовлена станом на 31 грудня 2019 року й охоплює 

період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року. 

 

Основа підготовки фінансової звітності 

 

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, якщо не 

розкривається інша інформація. Історична вартість зазвичай визначається на основі 

справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги. 

 



Суми у фінансовій звітності подаються у тисячах українських гривень, якщо не зазначено 

інше. 

 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Компанія здатна 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і продовжуватиме свою діяльність у 

найближчому майбутньому. 

 

Функціональна валюта 

 

Функціональною валютою Компанії є українська гривня. Операції у валютах, які 

відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних 

валютах. 

 

Операції з іноземною валютою 
 

Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсом обміну 

валют Національного банку України, який діяв на кінець звітного періоду. Доходи та витрати 

в іноземній валюті перераховуються за курсом обміну валют Національного банку України, 

який діяв на дату проведення операції. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, 

які виникають при перерахуванні, включаються до звіту про фінансові результати. 

 

Курси обміну валют, використані під час підготовки цієї фінансової звітності, представлені 

таким чином: 
 

Валюта  

Станом на 

31 грудня 

2019 року  

Середній курс 

обміну валют 

за 2019 рік  

Станом на 

31 грудня 

2018 року  

Середній курс 

обміну валют 

за 2018 рік 

        

Гривня/долар США 23.6862  25.8373  27.6883  27.2016 

Гривня/євро 26.4220  28.9406  31.7141  32.1341 

Гривня/російський рубль 0.3816  0.3990  0.3983  0.4355 

Гривня/швейцарський франк 24.2711  25.9961  28.2481  27.8217 

Гривня/англійський фунт 

стерлінгів 

31.0206  32.9829  35.1314  36.3310 

 

Стандарти, тлумачення і поправки до стандартів, прийняті до застосування із 1 січня 

2019 року 

 

Компанія прийняла до застосування тлумачення КТ МСФЗ 23 «Невизначеність стосовно 

порядку стягнення податків на прибуток» («КТ МСФЗ 23») вперше у поточному році. У 

тлумаченні КТ МСФЗ 23 викладено, яким чином визначати облікову податкову позицію у 

випадку, коли існує невизначеність стосовно порядку стягнення податку на прибуток. Згідно 

з вимогами тлумачення, Компанія повинна: 

 

 визначати чи нараховуються невизначені податкові позиції окремо або у групі; та 

 оцінювати чи існує вірогідність, що податкові органи погодяться з підходом, що є 

неоднозначним та використовується підприємством щодо обліку податків, або є 

запропонованим до використання підприємством у своїх документах з обліку податку на 

прибуток: 

 

− якщо так, то Компанія має визначати свою облікову податкову позицію у 

відповідності до порядку стягнення податків, який було використано, або заплановано до 

використання, у своїх документах з обліку податку на прибуток; 



− якщо ні, то Компанія повинна відобразити вплив цієї невизначеності під час 

визначення своєї облікової податкової позиції із використанням найвірогіднішої суми, або 

методу очікуваної вартості. 

 

Жодне з тлумачень та поправок до стандартів, прийнятих до застосування Компанією із 1 

січня 2019 року, не завдали істотного впливу на окрему фінансову звітність Компанії. 

 

Стандарти і тлумачення випущені, але які іще не набули чинності 
 

На дату затвердження цієї окремої фінансової звітності до випуску такі стандарти та 

тлумачення, а також поправки до стандартів були випущені, але іще не набули чинності: 
Стандарти та тлумачення  Набувають чинності 

стосовно річних 

періодів, які 

починаються на або 

після 

   

Поправки до посилань на Концептуальні основи в стандартах МСФЗ   1 січня 2020 року  

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання підприємств» – Визначення господарської 

діяльності 

 1 січня 2020 року  

Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБУ 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: 

розкриття інформації» – Реформа порівняльної відсоткової ставки 

 1 січня 2020 року 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова 

політика, зміни в облікових оцінках та помилки» – Визначення матеріальності 

 1 січня 2020 року  

МСФЗ 17 «Договори страхування»  1 січня 2021 року 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – Класифікація 

зобов’язань як короткострокових або довгострокових   1 січня 2022 року 

 

Наразі керівництво оцінює вплив від прийняття до застосування цих стандартів та 

тлумачень, а також поправок до стандартів. 

 

Нематеріальні активи  
 

Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та втрат від зменшення корисності. Первісна вартість придбаного 

нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, 

що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його 

придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за 

призначенням. 

 

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із 

удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну 

використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних 

вигід. 

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та 

одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигід від його 

використання, включено до складу операційних витрат звітного періоду. 

 

Нематеріальні активи амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом 

очікуваного терміну корисного використання активів, який складає: 

 

Ліцензії згідно з умовами договору 

Білінг та інше програмне забезпечення від 1 до 15 років 



Право користування товарним знаком (Примітка 17) 8 років  

Номерна ємність Від 1 до 15 років 

 

 

Термін корисного використання нематеріальних активів та метод їх амортизації може бути 

переглянутим, якщо в майбутньому очікується зміна строку корисного використання активу 

або зміни умов отримання майбутніх економічних вигід. 

 

Компанія продовжує оцінювати період амортизації для нематеріальних активів із 

обмеженими строками використання для визначення того, чи обумовлюють конкретні події 

або обставини перегляд амортизаційних періодів. Зміна очікуваних строків корисного 

використання є зміною облікових оцінок, і суми нарахування зносу та амортизації 

перераховуються перспективно. 

 

Фактичні економічні строки корисного використання нематеріальних активів можуть 

відрізнятися від строків корисного використання, визначених керівництвом, що у результаті 

може призвести до визначення іншої балансової вартості нематеріальних активів із 

обмеженими строками використання. 

 

Основні засоби  
 

Основні засоби Компанії, включно із покращенням об’єктів основних засобів, відображені за 

первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат від зменшення 

корисності. Первісна вартість основних засобів включає ціну придбання, непрямі податки, 

які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на 

установку і налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з 

доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із 

запланованою метою. 

 

Основні засоби зі строками корисного використання більше одного року капіталізуються за 

історичною вартістю та амортизуються на прямолінійній основі протягом строків корисного 

використання: 
 

Обладнання мережі та базових станцій:  

Інфраструктура мережі 3–20 років 

Інше  3–15 років 

  
Земля і будівлі:  

Будівлі  20–50 років 

Покращення орендованого майна Менший із двох періодів: 

очікуваного строку корисного 

використання або строку дії 

оренди 

  
Офісне обладнання, транспортні засоби та інші основні засоби:  

Офісне обладнання 3–20 років 

Транспортні засоби 3–7 років 

Інші основні засоби 3–20 років 
 

Очікувані строки корисного використання та методи амортизації переглядаються Компанією, 

причому вплив будь-яких змін в оцінках визнається перспективно. 

 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням 

об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що 

призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від 

використання об’єкта. Вартість поліпшення основних засобів, що капіталізується, 



амортизується з використанням прямолінійного методу протягом строків корисного 

використання, що й у відповідних основних засобів. 

 

Витрати на ремонт та обслуговування, а також для підтримання об’єкта в робочому стані, 

включаються у звіт про фінансові результати за період, до якого вони відносяться.  

 

Доходи чи витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння 

надходжень від реалізації та залишкової вартості і включаються до складу інших доходів або 

витрат від операційної діяльності.  

 

Витрати на заробітну плату співробітникам Компанії, чия діяльність пов’язана із 

встановленням, монтажем, налагодженням основних засобів, а також пов’язаних з ними 

нематеріальних активів, капіталізуються в міру їх виникнення. Амортизація на ці суми 

нараховується аналогічно до основних засобів та нематеріальних активів, щодо яких 

відбувається капіталізація. 

 

Первісна вартість об’єктів основних засобів Компанії включає також суму забезпечення на 

демонтаж та приведення земельної ділянки, на якій вони розташовані, у стан, придатний для 

подальшого використання після закінчення строку оренди або використання об’єкту. До 

таких основних засобів належать переважно антено-щоглові споруди, демонтаж яких 

вимагає суттєвих витрат.  

 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів  

 

На кожну дату балансу Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів та 

нематеріальних активів на предмет зменшення корисності тоді, коли обставини вказують на 

існування потенційного зменшення корисності. 

 

Суми очікуваного відшкодування активів та одиниць, які генерують грошові потоки, 

базуються на оцінках, включно з визначенням відповідних одиниць, які генерують грошові 

потоки, ставок дисконтування, оцінок майбутніх показників діяльності, дохідності активів, 

строків та сум майбутніх операцій придбання основних засобів, припущень щодо майбутніх 

ринкових умов та довгострокового рівня зростання (термінальної вартості). ПрАТ «ВФ 

Україна» разом зі своїми дочірніми компаніями складає єдину одиницю, що генерує грошові 

потоки, та включає мобільний бізнес, роздрібні продажі та інші послуги. Зміна припущень, 

особливо стосовно ставки дисконтування та рівня зростання, використаних для оцінки суми 

відшкодування активів, може істотно вплинути на результати оцінки Компанії щодо 

зменшення корисності. 

 

 

Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів включаються до складу інших 

операційних витрат звітного періоду із зменшенням у балансі суми остаточної вартості 

основних засобів. 

 

Непрацюючі активи, розташовані на тимчасово окупованій території відповідно до Закону 

України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 

18.01.2018 № 2268-VIII та на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, відповідно до розпорядження КМУ від 07.11.14 № 1085-р «Про затвердження 

переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 

зіткнення», були знецінені. 



 

Активи з права користування та орендні зобов’язання 

 

Договори оренди Компанії значною мірою мають відношення до оренди місць під мережеве 

обладнання (тобто земля, місця на вежах або дахах для зовнішнього розміщення 

обладнання), мережевої інфраструктури, а також будівель, які використовуються задля 

адміністративних або технічних цілей. 

 

Компанія визнає права користування активом і відповідні зобов’язання по оренді відносно 

усіх договорів оренди, які передають контроль за використанням ідентифікованих активів 

впродовж певного періоду часу в обмін на винагороду, за винятком короткострокової оренди 

(з терміном оренди 12 місяців або менше). В разі такої оренди, Компанія визнає орендні 

платежі як експлуатаційні витрати впродовж терміну дії оренди. При визначенні умов 

оренди Компанія використовує практичну доцільність застосування МСФЗ 16, що дозволяє 

орендарю не розмежовувати компоненти, що не пов’язані з орендою, а натомість 

обліковувати кожний компонент оренди та будь-які пов’язані з ним компоненти, що не 

пов’язані з орендою, як єдиний компонент оренди. 

 

Орендні зобов’язання спочатку оцінюються за поточною вартістю орендних платежів, які не 

були сплачені на дату початку оренди. Орендні платежі дисконтуються з використанням 

ставки додаткових запозичень Компанії. Ставка додаткових запозичень Компанії 

визначається на основі кредитних спредів кредитних пропозицій від банків для Компанії у 

порівнянні з кривою дохідності із нульовим купоном для державних цінних паперів. 

 

Середньозважена ставка позики, застосована до зобов’язань з оренди, визнаних у звіті про 

фінансовий стан на дату первинного застосування (станом на 1 січня 2018 року), становила 

17.46%. Орендні платежі включають фіксовані платежі, змінні платежі, які залежать від 

індексу або ставки, суми, очікувані до сплати по гарантії залишкової вартості, ціну 

виконання опціону купівлі, яку Компанія з достатньою мірою упевненості може здійснити, а 

також платіж за дострокове припинення договору, за винятком випадків, коли є 

обґрунтована упевненість в тому, що він не буде розірваний достроково. Змінні платежі, 

залежні від зовнішніх чинників, відносяться на витрати в тому періоді, коли вони були 

понесені. 

 

Орендні зобов’язання переоцінюються, коли відбувається зміна в майбутніх орендних 

платежах, що виникає внаслідок зміни індексу або ставки, якщо відбувається зміна в оцінці 

Компанією суми, що очікується до сплати по гарантії, або якщо Компанія міняє свою оцінку 

того, чи буде вона здійснювати купівлю, продовжувати або припиняти дію договору. 

Відповідне коригування робиться відносно балансової вартості активів, наданих у рамках 

права користування, або відображається в звіті про фінансові результати, якщо балансова 

вартість активів, наданих у рамках права користування, була зменшена до нуля. 

 

Активи з права користування, спочатку оцінюються за первинною вартістю, яка є первинною 

сумою зобов’язань по оренді, скоригованою на будь-які орендні платежі, здійснені на дату 

або до дати початку оренди, плюс будь-які понесені прямі витрати за вирахуванням будь-

яких отриманих пільг по оренді. Чиста вартість активів у вигляді прав користування, які 

відносяться до основних засобів, подаються в звіті про фінансовий стан як основні засоби 

(Примітка 16). Чиста вартість активів у вигляді прав користування, які відносяться до 

нематеріальних активів, подаються в звіті про фінансовий стан як нематеріальні активи 

(Примітка 19). 

 

 



Активи з права користування згодом амортизуються прямолінійним методом впродовж 

очікуваного терміну оренди. Термін оренди відповідає періоду дії кожного контракту, який 

не можна скасувати, проте у більшості випадків Компанія має достатню упевненість в тому, 

що вона скористається правом на продовження терміну дії оренди, і тому умови оренди 

подовжуються на терміни, описані нижче. При оцінці терміну оренди Компанія бере до уваги 

усі факти і обставини, що створюють економічний стимул для реалізації Компанією 

можливості продовження оренди, такі як термін корисного використання активу, 

розташованого на орендованому майданчику, статистика зміни майданчиків, послідовність 

технологічних змін, а також витрати на розірвання або укладення договорів оренди. 

 

Активи з права користування перевіряються на предмет зменшення корисності згідно з 

вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Це замінює попередню вимогу 

визнавати резерв на покриття збитків від обтяжливих договорів оренди. 

 

Незавершені капітальні інвестиції 

 

Незавершене будівництво представлено об’єктами, що знаходяться в процесі будівництва, і 

відображено в обліку за вартістю фактичних витрат. Витрати на утримання об’єкту, що 

будується, включаються в первинну вартість основного засобу у тому випадку, якщо вони 

можуть бути співвіднесені безпосередньо з об'єктом, що будується, або устаткуванням, яке 

було придбано. 

 

Витрати на відновлення будівель Компанії капіталізуються в міру їх виникнення і 

вважаються незавершеним будівництвом до моменту завершення будівництва. Об'єкти 

незавершеного будівництва не амортизуються до моменту, коли будівництво буде завершене 

і актив буде готовий до використання.  

 

Актив враховується у складі незавершеного будівництва до тих пір, поки не припиниться 

формування його первинної вартості. Капіталізація витрат в первинну вартість об'єкту 

основних засобів припиняється в мить, коли цей об’єкт доставлений в місце і приведений в 

стан, використання, що забезпечує його, відповідно до намірів керівництва.  

 

Компанія включає до складу незавершеного будівництва фактичні витрати з придбання 

будматеріалів, призначених для цілей будівництва, реконструкції або модернізації основних 

засобів. 

 

Інші необоротні активи 

 

Компанія включає до складу інших необоротних активів суми виданих авансів з придбання 

основних засобів і під капітальне будівництво, витрати на заключення договорів, а також 

основні засоби, якi було вилучено з використання.  

 

Компанія капіталізує витрати, понесені на укладання договору з абонентом, якщо 

керівництво очікує відшкодування цих витрат. 

 

Витрати на зключення договору включають комісійні винагороди, що виплачуються 

стороннім дистриб’юторам, а також пов’язану з цим винагороду комерційним працівникам 

Компанії за укладення договору з абонентом. Ці витрати амортизуються на прямолінійній 

основі протягом середнього терміну життя абонентів в мережі Компанії (28 місяців). 

 



Компанія використовує практичну доцільність МСФЗ 15, яка дозволяє визнавати кошти, 

понесені на заключення договорів в складі витрат, коли очікувана тривалість контракту 

становить один рік або менше.  

 

Довгострокові фінансові інвестиції  

 

Довгострокові фінансові інвестиції в інші компанії первісно оцінюються та відображаються 

у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість довгострокової фінансової інвестиції 

складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових 

платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням довгострокової 

фінансової інвестиції. 

 

Якщо придбання довгострокової фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші 

активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів. 

 

Після первісного визнання довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за методом 

участі у капіталі. Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в 

капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни 

загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом 

операцій між інвестором і об’єктом інвестування.  

 

Балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на 

суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний 

період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно 

балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних 

дивідендів від об’єкта інвестування. 

 

Загальна балансова вартість інвестицій перевіряється на зменшення корисності згідно МСБО 

36 шляхом порівняння суми їх очікуваного відшкодування та балансової вартості у випадках, 

коли є свідчення, що корисність інвестицій може зменшитися. 

 

Запаси 

 

При первісному визнанні запаси оцінюються за фактичною собівартістю придбання чи 

виготовлення, яка складається з усіх понесених витрат у зв'язку з приведенням запасів в їх 

поточний стан і місце розташування. 

 

Станом на кінець кожного звітного місяця, запаси оцінюються і відображаються за 

найменшою з двох величин: фактичної собівартості і чистої вартості реалізації. При відпуску 

запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом 

середньозваженої величини. Товари списуються у витрати при їх продажу. Такі запаси 

регулярно перевіряються на предмет зменшення корисності, та наявності застарілих запасів. 

 

Дебіторська заборгованість  

 

Торгова та інша дебіторська заборгованість відображається за ціною відповідної операції. 

Балансова вартість усієї торгової дебіторської заборгованості зменшується на суму 

відповідних резервів на покриття очікуваних кредитних збитків. 

 

Для торгової дебіторської заборгованості Компанія застосовує спрощений підхід і 

розраховує очікувані кредитні збитки на основі очікуваних кредитних збитків на увесь строк 

дії фінансових інструментів. Для дебіторської заборгованості від абонентів резерв на 



покриття очікуваних кредитних збитків розраховується із використанням матриці резервів. 

Ставки резерву базуються на кількості прострочених днів для груп різноманітних сегментів 

клієнтів з аналогічними характеристиками збитків. Розрахунок відображає зважений на 

вірогідність результат та усю обґрунтовану і підтверджувану інформацію, доступну на звітну 

дату, щодо минулих подій, поточних умов та прогнозів стосовно майбутніх економічних 

умов. Загалом дебіторська заборгованість від абонентів знецінюється, коли вона прострочена 

на більше ніж 180 днів, та списується, коли відповідає критеріям безнадійної заборгованості.  

 

Очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю, окрім дебіторської 

заборгованості від абонентів, оцінюються на індивідуальній основі на підставі минулої 

інформації (історичних збитків) та прогнозної інформації, коли така є доступною. 

Дебіторська заборгованість, окрім дебіторської заборгованості від абонентів, списується 

після закінчення строку позовної давності або до нього за результатами внутрішніх 

розслідувань.  

 

Компанія отримує знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними мобільними 

операторами та обліковує отримані знижки як зменшення витрат на роумінг. Отримана у 

результаті дебіторська заборгованість визнається у складі торгової та іншої дебіторської 

заборгованості у наведеному звіті про фінансовий стан. Така дебіторська заборгованість 

погашається раз на рік. 

 

Гроші та їх еквіваленти  
 

Гроші та їх еквіваленти включають готівку, кошти на рахунках у банках, депозити до 

запитання і строкові депозити терміном до 92 днів. 

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  
 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами включає переважно аванси, 

отримані від контрактних абонентів. Компанія вимагає від більшості абонентів попередню 

оплату за телекомунікаційні послуги. Суми попередньої оплати, отримані від абонентів, 

відображаються як зобов’язання з одержаних авансів і не визнаються доходами до моменту 

фактичного надання послуг абоненту.  

 

Доходи майбутніх періодів  
 

Компанія відображає доходи майбутніх періодів в момент використання абонентом 

передплаченого сервісу будь-якого із засобів поповнення його рахунку, на суму номіналу 

засобу поповнення. Дохід визнається Компанією в тому періоді, коли абонент отримав 

відповідні послуги зв’язку.  

 

Забезпечення  
 

Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи договірні 

зобов’язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов’язань, 

погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні 

вигоди, та їх оцінка може бути достовірно визначена. Забезпечення оцінюються згідно 

найкращої оцінки, зробленої керівництвом, щодо витрат, необхідних для погашення 

зобов’язання на звітну дату, і дисконтуються до теперішньої вартості, коли вплив 

дисконтування є суттєвим. 

 



Основні види забезпечень, які формує Компанія, стосуються виплат працівникам за 

відпустки, виплат працівникам премій за результатами діяльності, погашення зобов’язань 

щодо демонтажу основних засобів та відновлення земельних ділянок, податкових 

зобов’язань, а також витрат за судовими позовами. 

 

Нарахування зобов’язань відображається як витрати звітного періоду. 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

Зареєстрований (пайовий) капітал визнається за вартістю внесених власниками активів, що 

зафіксована в установчих документах Компанії. 

 

Дивіденди  

 

Дивіденди оголошені протягом звітного періоду визнаються як розподіл частини чистого 

прибутку між власниками відповідно до частки їх участі у статутному капіталі Компанії. 

Сума оголошених, але не сплачених, дивідендів включається до поточних зобов’язань. 

Дивіденди за звітний період, які оголошені після дати балансу, але до затвердження 

керівництвом фінансової звітності до випуску, не визнаються зобов’язаннями на дату 

балансу, але розкриваються у примітках до фінансової звітності. 

 

Згідно з українським законодавством прибуток, доступний для розподілу дивідендів, 

обмежується деномінованою в українських гривнях сумою нерозподіленого прибутку, 

визначеною згідно з міжнародними стандартами бухгалтерської звітності, офіційно 

оприлюдненими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, після певних вирахувань.  

 

 

Фінансові інструменти  

 

Фінансовий інструмент являє собою будь-який договір, який створює фінансовий актив для 

одного підприємства і фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу для іншого 

підприємства. До фінансових активів належать, зокрема, грошові кошти та їх еквіваленти, 

торгова дебіторська заборгованість, поточні інвестиції (головним чином, депозити із 

первісним терміном погашення більше трьох місяців). Фінансові зобов’язання загалом 

представляють собою вимоги щодо погашення грошових коштів або іншого фінансового 

активу. Зокрема, до них належать торгова та інша кредиторська заборгованість, орендні 

зобов’язання. Фінансові інструменти визнаються одразу, які тільки Компанія стає стороною 

щодо договірних положень відповідного інструмента.  

 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю, 

плюс витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансового 

активу або випуску фінансового зобов’язання, за виключенням фінансових активів або 

зобов’язань, які обліковуються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у 

складі звіту про фінансові результати. У такому випадку витрати на здійснення операції 

відносяться на витрати. У подальшому вони оцінюються або за амортизованою вартістю, або 

за справедливою вартістю у залежності від класифікації цих активів та зобов’язань.  

 

Фінансові активи можуть класифікуватись як 1) фінансові активи, які оцінюються за 

амортизованою вартістю; 2) фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю, із 

відображенням перерахунку у складі інших сукупних доходів; 3) фінансові активи, які 

оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у складі звіту про 



фінансові результати. Якщо фінансові активи утримуються для збирання потоків грошових 

коштів за договорами у вигляді основної суми та відсотків на визначені дати, вони 

класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю. Якщо фінансові активи 

утримуються не тільки для збирання потоків грошових коштів за договорами у вигляді 

основної суми та відсотків на визначені дати, а й також для потенційного продажу, вони 

класифікуються як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням 

перерахунку у складі інших сукупних доходів. Усі інші фінансові активи класифікуються як 

такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у складі звіту 

про фінансові результати.  

 

Фінансові зобов’язання можуть бути класифіковані як такі, що оцінюються за справедливою 

вартістю або амортизованою вартістю.  

 

Визнання доходів 

 

Доходи від реалізації визнаються у тій мірі, в якій Компанія поставила товари або надала 

послуги за договором, суму доходів можна визначити достовірно, та існує вірогідність, що 

Компанія отримає економічні вигоди, пов’язані з операцією. Доходи від реалізації 

оцінюються за справедливою вартістю компенсації до отримання, за вирахуванням податку 

на додану вартість, 7.5% податку до сплати у Державний пенсійний фонд та дисконтів. 

 

Компанія отримує доходи від реалізації від надання мобільних телекомунікаційних послуг 

(плати за доступ, передачі СМС-повідомлень, плати за взаємні підключення, телевізійного та 

музичного контенту і плати за з’єднання), а також продажу обладнання, аксесуарів. 

Продукти та послуги можуть продаватися окремо або у комбінованих пакетах. Найістотніша 

частина доходів стосується передплачених договорів. 

 

Доходи від плати за доступ, передачі СМС-повідомлень, плати за взаємні підключення 

визнаються за методом нарахування тоді, коли послуги надаються, незалежно від моменту 

виникнення пов’язаного з ними руху грошових коштів. Вони базуються або на використанні 

(хвилинах обробленого трафіку, обсягу переданих даних) або плині часу (місячної 

абонентської плати).  

 

Доходи від надання телевізійного та музичного контенту визнаються тоді, коли Компанія 

надає послуги, і відображаються у сумі комісій до отримання Компанією (діє як агент) згідно 

з вимогами МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», оскільки Компанія 

не контролює такі послуги до передачі їх клієнту. 

 

 

Компанія визнає первісну плату за підключення абонентів за своїми передплаченими 

тарифними планами з моменту активації абонентів протягом строку дії договору, під час 

якого сторони мають чинні права та зобов’язання, забезпечені правовим захистом, а саме 

один місяць за українським законодавством.  

 

Доходи від реалізації товарів визнаються тоді, коли істотні ризики та винагороди від 

володіння товаром переходять до клієнта. 

 

Для комбінованих пакетів Компанія обліковує індивідуальні продукти та послуги окремо, 

якщо вони є чітко вираженими, тобто продукт або послугу, а також вигоду клієнта, можна 

ідентифікувати окремо від інших об’єктів у комбінованому пакеті, і клієнт може отримати 

вигоду від них. Компенсація за угодою розподіляється на кожний окремий продукт та 

послугу на основі їх відповідної справедливої вартості. Визначена справедлива вартість 



індивідуальних елементів загалом базується на цінах, за якими товар\послуга регулярно 

продається самостійно після врахування будь-яких відповідних знижок за обсяг. 

Заохочування, які надаються клієнтам, зазвичай пропонуються на момент підписання нового 

договору або у рамках рекламних пропозицій. Заохочення, які являють собою зменшення 

ціни продажу послуги (дисконти), визнаються у тому періоді, якого вони стосуються, коли 

визнаються відповідні доходи від реалізації, та відображаються як зменшення як торгової 

дебіторської заборгованості, так і доходів від надання послуг. 

 

Компанія визнає доходи від надання телекомунікаційних послуг із плином часу, а доходи від 

реалізації товарів на певний момент часу. 

 

Плата за роумінг нараховується на основі чинних тарифів Компанії та відображається як 

дохід від послуг роумінгу, що надаються Компанією абонентам ПрАТ «ВФ Україна».  

 

Компанія отримує похвилинну плату за роумінг від інших операторів бездротового зв’язку за 

використання мережі Компанії абонентами інших мереж.  

 

Компанія надає ретроспективні знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними 

мобільними операторами. Для оцінки змінної суми компенсації цих знижок Компанія 

використовує первісні дані трафіку, які коригуються щомісяця для відображення нової 

доступної інформації. Зобов’язання щодо очікуваних майбутніх знижок до сплати визнається 

як зменшення доходів від реалізації у складі торгової та іншої кредиторської заборгованості 

у наведеному звіті про фінансовий стан. 

 

Визнання витрат 
 

Основні витрати, які несе ПрАТ «ВФ Україна» у зв’язку з наданням послуг мобільного та 

фіксованого зв’язку, включають витрати на послуги інших операторів, плату за послуги 

роумінгу, собівартість товарів, амортизацію та витрати на технічне обслуговування мережі. 

 

За дзвінки абонентів, зроблених в зонах, які знаходяться за межами територій, що 

покриваються ліцензіями Компанії, ПрАТ «ВФ Україна» сплачує вартість послуг роумінгу 

операторам мобільного зв’язку відповідних регіонів. Плата за роумінг, яка перераховується 

іншим операторам, розраховується за тарифами цих операторів та відображається в у складі 

собівартості Компанії. Витрати на роумінг зменшуються на надані операторами знижки, 

якщо між компаніями існує відповідний двосторонній договір про надання знижок.  

 

Нараховані, але не отримані знижки відображаються як дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отримані грошовими коштами. В іншому 

випадку вони зменшують суму кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом 

певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 

здійснені. 

 

 

Податок на прибуток 
 

Витрати з податку на прибуток базуються на сумі прибутку за рік, приймаючи до уваги 

відстрочене оподаткування.  

 



Відстрочені податкові активи  
 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються стосовно тимчасових різниць, які 

виникають між балансовою вартістю активів та зобов’язань у фінансовій звітності та 

відповідними податковими базами активів та зобов’язань, які призведуть до виникнення 

майбутніх оподатковуваних сум або сум, які підлягають вирахуванню. Відстрочені податкові 

активи та зобов’язання оцінюються із використанням чинних податкових законів та ставок, 

які застосовуються до періодів, у яких, як передбачається, різниці будуть завдавати впливу 

на оподатковувані доходи. 

 

Активи з відстроченого оподаткування визнаються лише настільки, наскільки є вірогідною 

реалізація цих активів за рахунок майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. На 

кожну річну звітну дату Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи та 

балансову вартість визнаних відстрочених податкових активів. Компанія визнає раніше 

невизнаний актив лише в тій сумі, яка є вірогідною до реалізації у майбутніх прибутках, що 

підлягають оподаткуванню. Відповідно, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого 

податкового активу лише у випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації 

такого активу у майбутніх прибутках. 

 

3. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ 

 

Суттєві облікові оцінки 

 

Суттєва облікова оцінка є оцінкою, яка не тільки є важливою для подання фінансового стану 

Компанії, а й вимагає від керівництва прийняття найскладніших, суб’єктивних або 

комплексних суджень, часто у результаті потреби здійснити оцінку та розробити 

припущення стосовно кінцевого результату питань, які за своєю природою є непевними.  

 

Керівництво здійснює такі оцінки регулярно на основі історичних результатів, історичного 

досвіду, тенденцій, консультацій з експертами, прогнозів щодо майбутнього та інших 

методів, які керівництво вважає обґрунтованими за відповідних обставин. Керівництво 

вважає облікові оцінки, про які йде мова нижче, суттєвими обліковими оцінками для себе і, 

відповідно, надає пояснення щодо кожної з них. 

 

Знос та амортизація необоротних активів 

 

Витрати на знос та амортизацію базуються на оцінках керівництва щодо строків корисного 

використання, ліквідаційної вартості та методу розрахунку амортизації основних засобів та 

нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися у результаті технологічних змін, 

конкуренції, змін у ринкових умовах та інших факторів і можуть призвести до змін в 

очікуваних строках корисного використання та сумах нарахування зносу або амортизації. 

Технологічні зміни важко передбачити, і погляди керівництва щодо тенденцій та темпів 

розвитку можуть змінитися із плином часу. Деякі активи та технології, у які Компанія 

інвестувала декілька років тому, все ще продовжують використовуватись і формують основу 

для нових технологій. Суттєві оцінки щодо оцінок строків корисного використання 

враховують очікувані середні строки відносин із клієнтами, які базуються на відключенні 

абонентів, залишкові періоди дії ліцензій та очікувані зміни у технологіях і на ринку, але не 

обмежуються ними. 

 

Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів 

переглядаються, які мінімум, раз на рік з урахуванням перелічених вгорі факторів та всіх 

інших важливих відповідних факторів. Фактичні строки корисного використання 



нематеріальних активів можуть відрізнятися від строків корисного використання, визначених 

керівництвом, що у результаті може призвести до визначення іншої балансової вартості 

нематеріальних активів із обмеженими строками використання. 

 

Компанія продовжує оцінювати період амортизації для нематеріальних активів із 

обмеженими строками використання для визначення того, чи обумовлюють конкретні події 

або обставини перегляд амортизаційних періодів. Зміна очікуваних строків корисного 

використання є зміною облікових оцінок, і суми нарахування зносу та амортизації 

коригуються перспективно.  

 

Активи з права користування та орендні зобов’язання 

 

Вартість активів з права користування та орендних зобов’язань базується на оцінках 

керівництва щодо строків дії оренди, а також ставках додаткових запозичень, які 

використовуються для дисконтування орендних виплат. Строк дії оренди відповідає 

безвідкличному строку дії кожного договору, однак, у більшості випадків Компанія 

обґрунтовано впевнена, що зможе реалізувати опціони на подовження строків і, відповідно, 

строки дії оренди продовжуються до 10–20 років для місць розміщення обладнання мережі 

та базових станцій і до 6 років для магазинів роздрібного продажу (Примітка 17). Під час 

оцінки строків дії оренди керівництво враховує усі факти та обставини, які створюють 

економічне заохочення для Компанії щодо реалізації опціону на подовження строку оренду, 

такий як строк корисного використання активу, розташованого на орендованій ділянці, 

статистику щодо заміни майданчика, послідовність технологічних змін, інформацію щодо 

прибутковості магазинів роздрібного продажу, а також витрати на припинення дії або 

укладення договорів оренди. Ставки додаткових запозичень Компанії визначаються на 

основі кредитних спредів пропозицій для Компанії щодо банківських кредитів у порівнянні з 

кривою дохідності із нульовим купоном для державних цінних паперів.  

 

Зміни цих факторів можуть вплинути на очікувані строки дії договорів оренди та 

відображену вартість активів з прав користування та орендних зобов’язань. 

 

Повернення виданих Компанією позик пов'язаними сторонами 

 

Компанія визнає очікувані кредитні збитки за всіма фінансовими активами, що 

обліковуються за амортизованою вартістю, включаючи позики, надані компаніям Групи ВФ 

Україна. Судження про ймовірність виникнення збитків на активі приймаються Компанією, 

виходячи з досвіду збитків на сьогодні та очікувань майбутніх збитків. Компанія розглядає 

прогнозну інформацію для розрахунку очікуваних кредитних збитків, незалежно від того, чи 

були ідентифіковані фактори зменшення корисності, аналізує, чи має боржник достатньо 

високоліквідних активів в наявності для повернення позики, якщо Компанія буде вимагати 

повернення на звітну дату, та визначає очікуваний спосіб відшкодування позик для 

вимірювання очікуваних кредитних збитків. У випадках, коли Компанія не знає, як буде 

повернено позику, резерв під знецінення позик визнається у складі прибутку чи збитку та 

відображається у складі інших операційних витрат. 

 

Суттєві судження 

 

Резерви та умовні зобов’язання 

 

Компанія бере участь у різноманітних судових процесах, спорах та розглядах претензій, 

включно з регуляторними дискусіями, які стосуються господарської діяльності, податкових 

позицій Компанії, на результати яких впливає істотна невизначеність. Керівництво оцінює, 



окрім іншого, ступінь вірогідності настання несприятливих результатів та здатність 

здійснити обґрунтовану оцінку суми збитку або відповідних витрат. Неочікувані події або 

зміни цих факторів можуть вимагати від Компанії збільшення або зменшення суми, яка була 

або має бути відображена стосовно питання, яке раніше не було відображене, оскільки його 

настання не вважалось вірогідним. Додаткова інформація із цього питання розкривається у 

Примітці 32. 

 

4. ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Доходи від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з: 
 

 2019  2018 

     

Доходи від послуг мобільного зв’язку абонентам 12,004,944  9,691,791 

Доходи від плати за взаємні підключення 2,517,931  2,479,462 

Доходи від реалізації товарів 131,483   97,225 

Інші доходи мобільного бізнесу 381,660   367,992 

     

Всього  15,036,018  12,636,470 

 

Інші доходи мобільного бізнесу, зокрема, включають доходи від оренди каналів, 

широкосмугового інтернету, фіксованого телефонного зв’язку, гостьового роумінгу, оренди 

та суборенди. 

 

5. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 

грудня, складаються з: 

 

 2019  2018 

     

Витрати на амортизацію 3,350,029  3,089,722 

Витрати від взаємні підключення 1,667,274  1,494,116 

Витрати на електроенергію та інші виробничі витрати  953,132  862,981 

Витрати на радіочастоти 823,901  793,943 

Витрати на роумінг 294,872  363,119 

Витрати на заробітну плату, соціальні внески, інші 

витрати на персонал 

211,975  198,780 

Собівартість реалізованих товарів  106,437  78,403 

Витрати на додаткові послуги та інші прямі витрати 50,999  29,323 

    

Всього 7,458,619  6,910,387 

 

 

6. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

 

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з: 

 

 2019  2018 

    

Витрати на амортизацію 699,430  511,378 

Витрати на заробітну плату, соціальні внески та інші 

витрати на персонал 

525,886  365,020 



Загальні витрати на адміністрування та утримання офісу 235,537  214,319 

Білінг та обробка даних 172,807  171,681 

Податки, окрім податку на прибуток 93,570  97,916 

Консультаційні послуги 35,926  36,052 

Витрати на оренду 4,059  5,133 

Інші адміністративні витрати 4,764  4,108 

    

Всього 1,771,979  1,405,607 

 

До складу консультаційних послуг за 2019 рік включено витрати з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності. У звітному періоді аудитором Компанії надавалися інші незаборонені 

законодавством професійні послуги у загальній сумі 10,338 тисяч гривень. 

 

7. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

 

Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з: 

 

 2019  2018 

    
Витрати на комісійні дилерам 444,904  299,722 

Витрати на амортизацію 493,607  469,208 

Витрати на рекламу та маркетинг  393,181  333,369 

Витрати на заробітну плату, соціальні внески та інші 

витрати на персонал 

364,535  313,686 

Інші витрати на збут 49,873  50,119 

    
Всього 1,746,100  1,466,104 

 

 

8. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 

 

Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з: 

 

 2019  2018 

    
Доходи від розформування резервів щодо справи 

Антимонопольного комітету України та на демонтаж 

основних засобів та відновлення земельних ділянок 

58,671  16,501 

Доходи від реалізації необоротних активів 57,936  58,363 

Інші операційні доходи 13,562  1,349 

    
Всього 130,169  76,213 

 

9. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

 

Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з: 

 

 2019  2018 

    
Резерв знецінення займу (Примітка 11) 1,020,000  - 

Витрати від реалізації оборотних активів 11,248  1,760 

Витрати на створення резерву сумнівних боргів  2,042  18,187 

Витрати від штрафів, пені 20  - 

Інші операційні витрати 4,280  1,315 



    
Всього 1,037,590  21,262 

 

10. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Фінансові доходи та витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, складаються з: 

 

 2019  2018 

    
– Витрати на проценти по правам користування 487,122  484,186 

– Витрати з відсотків по кредитах та вендорному 

фінансуванню 

61,671  205,412 

– Резерви: амортизація дисконту 35,356  30,180 

– Амортизація витрат на випуск боргових інструментів 2,027  7,182 

    
Всього фінансові витрати 586,176  726,960 

    
Доходи від процентів:    

– Доходи з відсотків за банківськими депозитами 181,736  163,962 

    
Фінансові доходи 181,736  163,962 

    
Чисті фінансові витрати  (404,440)  (562,998) 

 

11. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 

Станом на 31 грудня 2019 року строкові депозити були деноміновані у євро і мали 

відсоткову ставку у розмірі 0.1%, та їх сума становила 435,963 тисяч гривень. Станом на 31 

грудня 2018 року строкові депозити були деноміновані у євро і мали відсоткову ставку у 

розмірі 0.25%, та їх сума становила 323,484 тисячі гривень. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року розмір безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ 

Ритейл», дочірній компанії із 100% власністю, дорівнював 331,000 тисяч гривень із датою 

погашення в грудні 2019 року. Сума вказана з урахуванням повернення суми позики в сумі 

46,000 тисяч гривень у 2018 році згідно умов Договору грошової позики №1 від 31 жовтня 

2017 року. В листопаді 2019 року Компанія підписала додаткову угоду на пролонгацію та 

підвищення до 1,260,000 тисяч гривень суми безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ 

Ритейл», з датою погашення 30 червня 2020 року та з можливістю пролонгації. За станом на 

31 грудня 2019 року сума позики, наданої ТОВ «ВФ Ритейл», становила 1,020,000 тисяч 

гривень. Станом на 31 грудня 2019 року, зважаючи на наявні кредитні ризики, був 

нарахований резерв в розмірі 100%.  

 

17 квітня 2020 року Наглядовою радою було прийняте рішення про збільшення частки участі 

Компанії в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл» шляхом додаткового вкладу у розмірі 

кредиторської заборгованості ТОВ «ВФ Ритейл» перед Компанією за Договором позики в 

розмірі 1,260,000 тисяч гривень (Примітка 35).  

 

 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

    

Безвідсоткова позика  1,020,000  331,000  

Короткострокові депозити у банках 435,963  323,484  

Резерв під знецінення безвідсоткової позики  

(1,020,000) 
 - 



    

Всього поточних фінансових інвестицій 435,963  654,484  

 

 

Вищезгадані операції щодо короткострокових депозитів у банках та безвідсоткової позики, 

наданій ТОВ «ВФ Ритейл», розкриті у звіті про рух грошових коштів рядок 3290, 3275 і 3230 

відповідно. 

 

 

12. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти представлені готівкою в касі та на банківських рахунках, а 

також короткостроковими банківськими депозитами, які мають первісний строк погашення 

менше трьох місяців.  

 

Станом на 31 грудня 2019 року готівкові кошти на поточних банківських рахунках 

обліковуються у чотирьох авторитетних банках – АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Креді 

Агріколь Банк», АТ «Укрсиббанк», АТ «ІНГ Банк Україна» (станом на 31 грудня 2018 року: 

у п'яти авторитетних банках, розташованих в Україні).  

 

До еквівалентів грошових коштів належать транзитні грошові кошти на суму 125,910 тисяч 

гривень (станом на 31 грудня 2018 року: 65,321 тисяч гривень) - це грошові кошти, сплачені 

абонентами, але ще не отримані від фінансових установ. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти складають: 
 

 

Депозитна 

ставка 

31 грудня 

2019 року 

Депозитна 

ставка 

31 грудня 

2018 року 

Поточні рахунки в банку     

Євро  125,086  466,493 

Українська гривня  56,819  295,953 

Долар США  23,730  4,081 

     

  205,635  766,527 

     

Депозитні рахунки на вимогу 10.5% 280,550 14% 139,550 

     

Інші рахунки в банку     

Українська гривня 8.5%-

13.3% 

673,012 18.5% 1,233,045 

Євро  - 0.25% 364,713 

     

Загальна сума грошових коштів на 

рахунках в банку 

 1,159,197  2,503,835 

     

Грошові кошти в дорозі  820  1,072 

     

Еквіваленти грошових коштів  125,910  65,321 

     

Загальна сума грошових коштів та 

їх еквівалентів 

 1,285,927  2,570,228 

 



У зв’язку із придбанням компанії Preludium B.V. компанією ТОВ «Телко Солюшнз енд 

Інвестментс» у грудні 2019 року, ПрАТ «ВФ Україна» уклало угоду застави із банком 

Raiffeisen Bank International AG для забезпечення зобов’язань ТОВ «Телко Солюшнз енд 

Інвестментс» за синдикованим кредитом від J.P. Morgan Securities plc та Raiffeisen Bank 

International AG. Зобов’язання ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» були забезпечені 

грошовими коштами та депозитними рахунками ПрАТ «ВФ Україна» у банках, включно з 

короткостроковими інвестиціями (на загальну суму 1,595,000 тисяч гривень станом на 31 

грудня 2019 року). Після погашення синдикованого кредиту 2 березня 2020 року дію 

договору застави на грошові кошти та депозитні рахунки було припинено. 

 

 

13. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА 

ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

Торгова та інша дебіторська заборгованість відображається за ціною угоди. Балансова 

вартість дебіторської заборгованості зменшується за рахунок відповідних резервів на 

очікувані кредитні збитки (ОКЗ). 

 

Для обліку дебіторської заборгованості Компанія застосовує спрощений підхід та розраховує 

ОКЗ на основі очікуваних кредитних втрат. Для дебіторської заборгованості абонентів резерв 

за ОКЗ обчислюється за допомогою матриці забезпечення. Ставки резервів базуються на 

минулих даних для різних сегментів клієнтів з подібними схемами збитків. Розрахунок 

відображає підсумований за зваженою ймовірністю результат та всю обґрунтовану та 

корисну інформацію, яка доступна на звітну дату про минулі події, поточні умови та 

прогнози майбутніх економічних умов. Зазвичай, дебіторська заборгованість абонентів 

списується після закінчення терміну позовної давності. 

 

ОКЗ за дебіторською заборгованістю, окрім абонентів, оцінюється індивідуально, виходячи з 

минулої інформації (історичні збитки) та перспективних даних, коли вони є. Дебіторська 

заборгованість, окрім абонентів передплати, списується після закінчення строку позовної 

давності або раніше за результатами внутрішніх розслідувань. 

 

Компанія отримує знижки на голосовий трафік за роумінговими угодами з міжнародними 

мобільними операторами та обліковує отримані знижки як зменшення роумінгових витрат. 

Отримана дебіторська заборгованість відображається в складі торгової дебіторської 

заборгованості у звіті про фінансовий стан. Така дебіторська заборгованість погашається 

один раз на рік. 

 

Станом на 31 грудня поточна торгова та інша дебіторська заборгованість складала: 

 

 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

    
Торгова дебіторська заборгованість за роумінг 360,883  184,441 

Торгова дебіторська заборгованість за послуги взаємних 

підключень 

135,250  142,113 

Торгова дебіторська заборгованість абонентів 85,636  158,017 

Торгова дебіторська заборгованість дилерів 37,690  49,454 

Резерв очікуваних кредитних збитків за дебіторською 

заборгованістю абонентів  

(38,293)  (46,462) 

Резерв очікуваних кредитних збитків за іншою 

дебіторською заборгованістю 

(10,918)  (19,563) 

    



Всього торгова дебіторська заборгованість 570,248  468,000 

    
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 4,623  13,031  

    
Дебіторська заборгованість фактора з продажу 

інвестицій в проблемні банки ПАТ «Дельта Банк» та 

ПАТ «Банк «Київська Русь»  

961,403  961,403 

Залишок готівки в проблемному банку ПАТ «Платинум 

Банк» 

250,000  250,000 

Знецінення дебіторської заборгованості за інвестиціями 

в проблемних банках ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ 

«Банк «Київська Русь»  

(1,211,403)  (1,211,403) 

Інша поточна дебіторська заборгованість 13,097  7,783 

Резерв очікуваних кредитних збитків за іншою 

поточною дебіторською заборгованістю 

(265)  (265) 

    
Всього іншої поточної дебіторської заборгованості 12,832  7,518 
    
Дебіторська заборгованість за виданими авансами  82,640  99,495 

Резерв очікуваних кредитних збитків за дебіторською 

заборгованістю з виданих авансів 

(740)  (740) 

    
Всього дебіторської заборгованості за виданими 

авансами 

81,900  98,755 

    Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом 1,879  44,222 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 

16,422  78,129 

    
Всього поточна дебіторська заборгованість 687,904  709,655 

 

Аналіз торгової дебіторської заборгованості абонентів за строками погашення та резерви 

очікуваних кредитних збитків на 31 грудня 2019 року: 

 

Дебіторська 

заборгованість 

абонентів 

Середньо- 

зважений 

рівень 

втрат 

 Валова 

балансова 

вартість 

 Резерв 

кредитни

х збитків 

 Зазнали 

зменшення 

корисності у 

результаті дії 

кредитного 

ризику 

        
Поточна 2.4%  40,589  (985)  Ні 

        
1 - 30 днів прострочення 14%  5,358  (750)  Ні 

31 - 60 днів прострочення 29%  2,782  (807)  Ні 

60 - 90 днів прострочення 53%  908  (481)  Ні 

90 - 120 днів 

прострочення 

67%  741  (496)  Ні 

120 - 150 днів 

прострочення 

73%  1,477  (1,078)  Ні 

150 - 180 днів 

прострочення 

85%  572  (487)  Ні 

Більш ніж 180 днів 

прострочення 

100%  33,209  (33,209)  Так 

        
Всього 30%  85,636  (38,293)   

 



Дебіторська заборгованість, відмінна 

від абонентської за індивідуальною 

оцінкою  

на ОКЗ 

Валова 

балансова 

вартість 

 Резерв 

збитків за 

індивіду-

альною 

оцінкою 

 Зазнали 

зменшення 

корисності у 

результаті дії 

кредитного 

ризику 

      

Поточна 619,163  -  Ні 

      

1 - 30 днів прострочення 8,460  -  Ні 

31 - 60 днів прострочення 6,312  -  Ні 

60 - 90 днів прострочення 5,008  -  Ні 

Більш ніж 90 днів прострочення 1,224,944  (1,223,326)  Так 

      

Всього 1,863,887  (1,223,326)   

 

Аналіз торгової дебіторської заборгованості абонентів за строками погашення та резерви 

очікуваних кредитних збитків на 31 грудня 2018 року: 

 

Дебіторська 

заборгованість 

абонентів 

Середньо- 

зважений 

рівень 

втрат 

 Валова 

балансова 

вартість 

 Резерв 

кредитни

х збитків 

 Зазнали 

зменшення 

корисності у 

результаті дії 

кредитного 

ризику 

        

Поточна 1%  104,141  (948)  Ні 

        

1 - 30 днів прострочки 19%  7,952  (1,511)  Ні 

31 - 60 днів прострочки 35%  3,075  (1,076)  Ні 

60 - 90 днів прострочки 60%  1,192  (715)  Ні 

90 - 120 днів прострочки 75%  732  (550)  Ні 

120 - 150 днів прострочки 85%  1,161  (988)  Ні 

150 - 180 днів прострочки 90%  972  (877)  Ні 

Більш ніж 180 днів 

прострочки 

100%  39,797  (39,797)  Так 

        

Всього 30%  159,022  (46,462)   

 

Дебіторська заборгованість, відмінна 

від абонентської за індивідуальною 

оцінкою  

на ОКЗ 

Валова 

балансова 

вартість 

 Резерв 

збитків за 

індивіду-

альною 

оцінкою 

 Зазнали 

зменшення 

корисності у 

результаті дії 

кредитного 

ризику 

      

Поточна 591,998  -  Ні 

      

1 - 30 днів прострочення 4,944  -  Ні 

31 - 60 днів прострочення 1,099  -  Ні 

60 - 90 днів прострочення 59  -  Ні 

Більш ніж 90 днів прострочення 1,231,971  (1,231,971)  Так 



      

Всього 1,830,071  (1,231,971)   

 

Наступна таблиця підсумовує зміни в резерві на очікуваний кредитний ризик за роки, що 

закінчилися 31 грудня: 

 

 2018 

  

Баланс на початок року, розрахований за МСФЗ 9 (1,277,960) 

  

Резерв очікуваного кредитного ризику (18,187) 

Списання дебіторської заборгованості 17,714 

  

Баланс на кінець року, розрахований за МСФЗ 9 (1,278,433) 

 

 2019 

  

Резерв очікуваного кредитного ризику (2,042) 

Списання дебіторської заборгованості 18,856 

  

Баланс на кінець року, розрахований за МСФЗ 9 (1,261,619) 

 

14. ЗАПАСИ 

 

Станом на 31 грудня, вартість та склад запасів складали: 
 

 

 
31 грудня 

2019 року 
 

31 грудня 

2018 року 

    

SIM-карти та передплачені телефонні картки 13,415  8,453 

Товари (телефони та аксесуари) 8,903  30,859 

Малоцінні і швидкозношувані предмети 5,116  9,754 

Сировина та матеріали 3,229  2,846 

Паливо 1,344  1,390 

     

Всього  32,007  53,302 

 

До складу «Сировина та матеріали» входять, в основному, маркетингові матеріали, 

канцтовари, витратні матеріали для транспорту та ІТ-компоненти, інші допоміжні матеріали. 

 

Якщо фактична собівартість запасів перевищує їх чисту ціну продажу, створюється резерв під 

зниження вартості таких запасів. Резерв включено до складу вартості товарів. 

 

 

15. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ 

 

Станом на 31 грудня 2019 року iнші оборотні активи складаються з ПДВ, відносно якого на 

дату звітності не настали умови для включення до складу податкового кредиту, у сумі 176,696 

тисяч гривень (станом на 31 грудня 2018 року: 170,360 тисяч гривень). 

 

 



16. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

 

До статті балансу Основні засоби увійшли групи основних засобів та активи у вигляді прав 

користування, що були визначені базуючись на вимогах МСФЗ 16.  

 

Загальна вартість таких активів станом на 31 грудня 2019 року: 
 

Групи 

Первісна 

вартість  
Накопичена 

амортизація  

Чиста 

балансова 

вартість 

      
Основні засоби 20,975,595   (11,643,398)  9,332,197 

Активи з прав користування 

(Примітка 17) 3,073,218   (537,063)  2,536,155 

      

Усього 24,048,813  (12,180,461)  11,868,352 

 

Загальна вартість таких активів станом на 31 грудня 2018 року: 
 

Групи 

Первісна 

вартість  
Накопичена 

амортизація  

Чиста 

балансова 

вартість 

      
Основні засоби 23,409,120   (14,663,424)  8,745,696 

Активи з прав користування (Примітка 

17) 2,825,438   (265,911)  2,559,527 

      
Усього 26,234,558  (14,929,335)  11,305,223 

 

Чиста балансова вартість основних засобів станом на 31 грудня була представлена таким 

чином: 

 

 

Обладнання 

мережі та 

базових станцій  Земля та будівлі  

Офісне 

обладнання, 

транспортні 

засоби та інші 

основні засоби  Усього 

Первісна вартість        

        
31 грудня 2017 року  18,117,404  619,863   2,147,182  20,884,449 

Введено в експлуатацію 840,921  6,462  44,462  891,845 

Надходження з незавершеного 

капітального будівництва 2,036,004  42,092  160,633  2,238,729 

Вибуття   (581,565)   (1,602)   (22,736)   (605,903) 

        
31 грудня 2018 року 20,412,764  666,815  2,329,541  23,409,120 

        
Введено в експлуатацію 1,187,836  6,560  17,172  1,211,568 

Надходження з незавершеного 

капітального будівництва 

1,321,597  16,114  216,815  1,554,526 

Вибуття та виведення з експлуатації  (4,205,146)   (162,796)   (831,677)   (5,199,619) 

        
31 грудня 2019 року 18,717,051  526,693  1,731,851  20,975,595 

        
Накопичена амортизація та 

зменшення корисності 

       

        
31 грудня 2017 року (11,405,162)   (246,649)   (1,656,019)  (13,307,830) 

        
Нарахування за рік  (1,697,199)   (67,872)   (191,851)   (1,956,922) 

Вибуття  578,389   1,595  21,344   601,328 

        
31 грудня 2018 року (12,523,972)   (312,926)   (1,826,526)  (14,663,424) 

        
Нарахування за рік  (1,942,086)   (22,783)   (209,048)   (2,173,917) 



Вибуття та виведення з експлуатації 4,200,527  162,024  831,392  5,193,943 

        
31 грудня 2019 року (10,265,531)   (173,685)   (1,204,182)  (11,643,398) 

        
Чиста балансова вартість        

        
31 грудня 2018 року 7,888,792  353,889  503,015  8,745,696 

        
31 грудня 2019 року 8,451,520  353,008  527,669  9,332,197 

 

У кінці 2019 року Група переглянула свої повністю замортизовані основні засоби для 

виявлення і списання активів, які більше не використовуються (загальна первісна вартість 

таких активів становила 4,335,730 тисяч гривень). Первісна вартість повністю 

замортизованих основних засобів станом на 31 грудня 2019 року становила 5,040,815 тисяч 

гривень (31 грудня 2018 року: 9,299,761 тисяч гривень). 

 

Причиною виводу з експлуатації обладнання є масштабне оновлення мережевих елементів 

через зміну технології, отримання нових типів ліцензій та необхідність забезпечення 

підвищеного попиту на послуги передачі даних. Внаслідок зміни технології на ринку 

телекомунікаційних послуг, Компанія постійно потребує значного оновлення мережевих 

елементів. Наприклад, у 2015 році було здійснено перехід на технологію 3G, у 2018-2019 

роках – 4G у діапазоні 1800МГц, у 2020 році планується перейти на 4G у діапазоні 900МГц. 

 

17. АКТИВИ З ПРАВ КОРИСТУВАННЯ ТА ОРЕНДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Договори оренди Компанії здебільшого укладені з метою оренди місць під мережеве 

обладнання (тобто земля, місця на вежах або дахах для зовнішнього розміщення 

обладнання), мережевої інфраструктури, а також будівель які використовуються задля 

адміністративних або технічних цілей. 

 

У результаті підписання Меморандуму про розуміння 22 листопада 2019 року і подальшого 

поновлення угоди про використання торгового знаку від 3 березня 2020 року Компанія 

внесла зміни до активів з права користування щодо ексклюзивних прав користування 

товарним знаком та відповідні орендні зобов’язання, враховуючи додатковий період у шість 

років. Строк дії договору становить п’ять років, але Компанія має опціон на його 

подовження іще на один додатковий рік. Компанія обґрунтовано упевнена, що зможе 

реалізувати опціон на один рік для подовження оренди.  

 

У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо очікуваних термінів, протягом яких 

будуть амортизовані активи у вигляді права на використання: 
 

Оренда:  

Майданчики для розміщення мережевого 

обладнання та базових станцій на дахах або 

всередині будівель 

10 років 

Майданчики для розміщення мережевого 

обладнання та базових станцій на землi 

20 років 

Канали до 2 років 

Адміністративні офіси, склади, гаражі Не менш 3 років 

Транспортні засоби 5 років 

Ексклюзивні права на використання товарного 

знаку 

8 років 

 

 

Середня ставка додаткових запозичень на 2019 рік приблизно дорівнює 20.7% для 

зобов’язань у гривнях (2018: 18.6%), 7.37% для зобов’язань у доларах США (2018: 7.14%) і 



5.7% річних у євро для модифікації зобов’язання для ексклюзивних прав користування 

товарним знаком. 

 

У таблиці внизу подано зведену інформацію щодо чистої балансової вартості активів у 

вигляді права на використання: 
 

Оренда: 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

    

Майданчики для розміщення мережевого обладнання 2,368,793  2,404,654 

Товарний знак 1,480,424  599,891 

Адміністративні будівлі 150,842  59,576 

Транспортні засоби 9,738  12,734 

Офіси продажу 6,782  79,490 

Канали -  3,073 

    

Активи у вигляді права на використання, нетто 4,016,579  3,159,418 

    

В тому числі:    

Основні засоби (Примітка 16)  2,536,155  2,559,527 

Нематеріальні активи (Примітка 19)  1,480,424  599,891 
 

Амортизаційні нарахування за активами у вигляді права на використання за роки, які 

закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином: 
 

 2019  2018 

    Товарний знак 299,946   299,946 

Майданчики для розміщення мережевого обладнання 265,252  230,843 

Адміністративні будівлі 39,222  26,442 

Офіси продажу 14,437   16,210 

Транспортні засоби 2,996  2,247 

Канали 1,321  11,689 

    Усього амортизаційних нарахувань 623,174  587,377 

 

Надходження активів з прав користування за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 і 2018 

років, склали, відповідно, 275,052 тисяч гривень і 566,019 тисяч гривень. 

 

Витрати по відсоткам, нараховані по орендним зобов’язанням за роки, що закінчилися 31 

грудня 2019 і 2018 років, склали 487,122 тисяч гривень і 484,186 тисяч гривень, відповідно.  

 

У таблиці внизу подано інформацію про майбутні мінімальні орендні виплати за договорами 

оренди разом із теперішньою вартістю чистих мінімальних орендних виплат станом на 31 

грудня 2019 року: 
 

 31 грудня 

2019 року 

  Мінімальні орендні виплати, у тому числі:  

Короткострокова частина (до одного року) 952,323 

Від 1 до 5 років 3,576,243 

Понад 5 років  3,207,545 

  Усього мінімальних орендних виплат 7,736,111 

  За вирахуванням: Суми, яка являє собою відсотки (3,441,842) 



  Поточна вартість чистих мінімальних орендних виплат, у тому 

числі: 

 

Короткострокова частина (до одного року) 890,621 

Від 1 до 5 років 2,362,708 

Понад 5 років 1,040,940 

  Усього поточна вартість мінімальних орендних виплат 4,294,269 

  За вирахуванням: Короткострокова частина орендних зобов’язань (890,621) 

  Довгострокова частина орендних зобов’язань 3,403,648 

 

У таблиці нижче подано інформацію про майбутні мінімальні орендні виплати за договорами 

оренди разом із теперішньою вартістю чистих мінімальних орендних виплат станом на 31 

грудня 2018 року:  
 

 31 грудня  

2018 року 

  Мінімальні орендні виплати, у тому числі:  

Короткострокова частина (до одного року) 860,691 

Від 1 до 5 років 2,315,366 

Понад 5 років 3,308,858 

  Усього мінімальних орендних виплат 6,484,915 

  За вирахуванням: Суми, яка являє собою відсотки (3,124,607) 

  Поточна вартість чистих мінімальних орендних виплат, у тому 

числі: 

 

Короткострокова частина (до одного року) 780,205 

Від 1 до 5 років 1,444,369 

Понад 5 років 1,135,734 

  Усього поточна вартість мінімальних орендних виплат 3,360,308 

  За вирахуванням: Короткострокова частина орендних зобов’язань (780,205) 

  Довгострокова частина орендних зобов’язань 2,580,103 

 

У наступній таблиці представлені зміни, які сталися в орендних зобов’язаннях Компанії за 

роки, що закінчилися на 31 грудня: 

 

 Орендні 

зобов’язання 

  

1 січня 2018 року 3,142,904 

  

Чисті зобов’язання, які виникають протягом року 547,912 

Нараховані відсотки 484,186 

Зміни у чинних договорах оренди 40,334 

Виплата відсотків (484,186) 

Виплата основної суми (327,147) 

Прибуток від курсових різниць (43,695) 

  

31 грудня 2018 року 3,360,308 

  

1 січня 2019 року  3,360,308  

  



Зміни у чинних договорах оренди 1,354,002 

Нараховані відсотки 487,122 

Чисті зобов’язання, які виникають протягом року 275,052 

Виплата відсотків (487,122) 

Виплата основної суми (433,822) 

Розірвання договорів оренди (183,670) 

Прибуток від курсових різниць (77,601) 

  

31 грудня 2019 року 4,294,269 

 

Договори оренди Компанії включають типові обмеження і загальні положення відповідно до 

законодавства, такі як відповідальність Компанії за регулярну підтримку і ремонт 

орендованих активів і їх страхування, перепроектування і проведення постійних 

удосконалень тільки із згодою орендодавця, і використання орендованого активу відповідно 

до чинного законодавства. 

 

18. НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 

До статті балансу незавершені капітальні інвестиції увійшла як вартість незавершеного 

капітального будівництва, так і вартість придбаного та розташованого безпосередньо на 

об’єктах будівництва обладнання.  
 

 

Незавершене 

капітальне 

будівництво  

Обладнання 

в монтажі/ 

на складі  Всього  

      
31 грудня 2017 року 114,023  919,249  1,033,272 

      
Придбання 166,819  1,666,271  1,833,090 

Введено до експлуатації (219,038)  (2,040,854)  (2,259,892) 

Вибуття (311)  (7,691)  (8,002) 

      
31 грудня 2018 року 61,493  536,975  598,468 

      
Придбання 232,251  1,424,110   1,656,361 

Введено до експлуатації (184,427)   (1,406,841)  (1,591,268) 

Вибуття (3,919)  (15,287)  (19,206) 

      
31 грудня 2019 року 105,398  538,957  644,355 

 

19. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ  

 

Станом на 31 грудня до статті балансу нематеріальні активи увійшли: 
 

 Ліцензії  

Білінг та інше 

програмне 

забезпечення  

Право 

користування 

товарним знаком 

(Примітка 17)   
Номерна 

ємність  Усього 

Первісна вартість          

          

31 грудня 2017 року 4,103,223  5,118,520  -  41,060  9,262,803 

          

Вплив від прийняття до 

застосування МСФЗ 16 

-  -  899,837  -  899,837 

Введено в експлуатацію 2,847,857  1,095,480  -  36  3,943,373 

Надходження з незавершеного 

капітального будівництва -  21,163  -  -  21,163 

Вибуття  (77,775)   (507,886)   -   (1)   (585,662) 

              
31 грудня 2018 року 6,873,305  5,727,277  899,837  41,095  13,541,514 

          

Введено в експлуатацію 13,917  969,795  1,180,479  18  2,164,209 



Надходження з незавершеного 

капітального будівництва 

-  36,742  -  -  36,742 

Вибуття  (407,057)   (3,445,506)   -   (373)   (3,852,936) 

              
31 грудня 2019 року 6,480,165  3,288,308  2,080,316  40,740  11,889,529 

          
Накопичена амортизація та 

зменшення корисності 

         

          

31 грудня 2017 року  (933,252)  (3,663,521)  -   (38,627)   (4,635,400) 

          

Нарахування за рік  (372,370)   (1,006,309)  (299,946)   (1,345)   (1,679,970) 

Вибуття 77,775  507,873   -  1  585,649 

          

31 грудня 2018 року (1,227,847)  (4,161,957)   (299,946)   (39,971)   (5,729,721) 

          

Нарахування за рік  (473,792)   (1,102,108)   (299,946)   (594)   (1,876,440) 

Вибуття  391,312  3,438,790   -  373  3,830,475 

          
31 грудня 2019 року (1,310,327)  (1,825,275)   (599,892)   (40,192)   (3,775,686) 

          
Чиста балансова вартість          

          

31 грудня 2018 року 5,645,458  1,565,320  599,891  1,124  7,811,793 

          
31 грудня 2019 року 5,169,838  1,463,033  1,480,424  548  8,113,843 

 

 

Причинами суттєвих вибуттів є широкомасштабне оновлення елементів мережі та 

відповідного програмного забезпечення у результаті зміни технологій, отримання нових 

видів ліцензій та потребою задовільнити збільшення попиту на послуги із передачі даних та 

нових видів послуг зв’язку. Причинами для істотного вибуття є також поява нових послуг та 

вимог щодо мережі та випуск нових версій програмного забезпечення. 

 

У кінці 2019 року Компанія переглянула свої повністю замортизовані нематеріальні активи 

для виявлення і списання активів, які більше не використовуються (загальна первісна 

вартість таких нематеріальних активів становила 3,496,528 тисяч гривень). Первісна вартість 

повністю замортизованих нематеріальних активів станом на 31 грудня 2019 року становила 

907,300 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 3,507,038 тисяч гривень). 

 

У зв’язку з наданням телекомунікаційних послуг Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видала Компанії низку ліцензій на 

користування радіочастотами для мереж GSM, UMTS, LTE. Сума нематеріальних активів, 

створених власними силами, не була суттєвою. 

 

У березні 2015 року Компанія отримала загальнодержавну ліцензію на надання 

телекомунікаційних послуг для мережі UMTS (3G), взявши участь у відкритому тендері. 

Згідно з умовами ліцензії Компанія також уклала угоди на конверсію наданих частот для 

комерційного договори з Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ 

України та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Для 

конверсії частот Компанія сплатила 657,000 тисяч гривень до 1 січня 2018 року і 230,018 

тисяч гривень у 2018 році (2019: нуль). Витрати на конверсію були капіталізовані і включені 

до складу первісної вартості ліцензій. 

 

У січні та березні 2018 року отримала ліцензії на 4G LTE у діапазонах 2,510–2,520/2,630–

2,640 МГц та 1,780–1,785/1,875–1,880 МГц за результатами участі у загальнодержавному 

аукціоні. Період дії ліцензій становить 15 років. За умовами ліцензій на LTE ПрАТ «ВФ 

Україна» зобов’язана була розпочати надавати послуги LTE для, як мінімум, 90% населення 

у кожному регіональному центрі України (за деякими виключеннями) протягом 12 місяців 

від дати набуття чинності ліцензій. Від ПрАТ «ВФ Україна» також вимагається розпочати 



надавати послуги LTE для, як мінімум, 90% населення у кожному населеному пункті із 

населенням більше 10,000 жителів (за деякими виключеннями) протягом 42 місяців від дати 

видачі ліцензій. За конверсію радіочастотного ресурсу ПрАТ «ВФ Україна» сплатила 146,934 

тисяч гривень у 2018 році (2019: нуль). 

 

На думку керівництва, станом на 31 грудня 2019 року Компанія дотримувалась умов 

ліцензій, зазначених вище.  

 

20. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

 

До статті балансу інші необоротні активи увійшли аванси з придбання основних засобів, 

витрати на заключення договорів та активи, якi було вилучено з використання. 
 

 
31 грудня 

2019 року  

31 грудня 

2018 року 

     

Витрати на заключення договорів (Примітка 21) 253,100  205,650 

Аванси за основні засоби 32,250   35,132 

Активи, вилучені з використання 96  - 

     

Всього інші необоротні 285,446  240,782 

 

21. ВИТРАТИ НА ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРІВ 

 

Станом на 31 грудня балансова вартість капіталізованих витрат Компанії на заключення 

договорів складала: 

 
Строки корисного використання, місяці 28 

 

Первісна вартість  

  

 31 грудня 2017 року -  

    

Ефект від впровадження МСФЗ 15   334,229 

Надійшло за рік   171,365 

  

31 грудня 2018 року 505,594 

  

Надійшло за рік 217,136 

Вибуло за рік (264,3

18) 

  

    

31 грудня 2019 року 458,41

2 

  

    

Накопичена амортизація    

     

31 грудня 2017 року - 

  

Ефект від впровадження МСФЗ 15   (153,959) 

Нараховано за рік   (145,985) 

  

31 грудня 2018 року (299,944) 
  

Нараховано за рік (169,481) 

Вибуло за рік 264,11

3 

  



    

31 грудня 2019 року (205,3

12) 

  

    

  

Балансова вартість    

  

31 грудня 2018 року 205,650 

  

31 грудня 2019 року 253,100 

 

22. ІНВЕСТИЦІЇ В ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ  

 

Компанія виступає єдиним Учасником ТОВ «ВФ Ритейл», що зареєстроване 12 липня 2017 

року, та учасником ТОВ «IT СмартФлекс», що зареєстроване 28 грудня 2018 року. Частка в 

статутному капіталі ТОВ «IT СмартФлекс», що знаходиться у власності Компанії, складає 

99%, 1% належить ТОВ «ВФ Ритейл».  

 

Загальна інвестована в дочірні товариства сума склала 10,040 тисяч гривень, з них 140 тисяч 

гривень – в ТОВ «ВФ Ритейл», 9,900 тисяч гривень – в ТОВ «ІТ СмартФлекс». 

 

Станом на 31 грудня 2019 року інвестиції в дочірні товариства склали, 

тисяч гривень: 10,040 

  

- ТОВ «ВФ Ритейл» 140 

- ТОВ «ІТ СмартФлекс» 9,900 

 

Станом на 31 грудня 2018 року інвестиція у ТОВ «ВФ Ритейл» була знецінена повністю у 

зв’язку з тим, що збитки ТОВ «ВФ Ритейл» перевищили розмір інвестиції в 140 тисяч 

гривень. Станом на 31 грудня 2018 року інвестиція у ТОВ «ІТ СмартФлекс» була збільшена 

на суму прибутку за 2018 рік в розмірі 29 тисяч гривень. 

 

Станом на 31 грудня 2019 року інвестиції в дочірні компанії були знецінені до нульової 

вартості з урахуванням планів розвитку дочірніх компаній на найближчі роки. 

 

 

Розмір 

інвестиції  

Зменшення/ 

збільшення 

вартості  

Розмір 

інвестиції 

станом на 

31 грудня 

2018 року  

Зменшення 

вартості  

Розмір 

інвестиції 

станом на 

31 грудня 

2019 року 

          ТОВ «ІТ 

СмартФлекс» 

9,900  29  9,929  (9,929)  - 

ТОВ «ВФ Ритейл» 140  (140)  -  -  - 

          
Всього інвестиції 

в дочірні 

товариства 10,040  (111)  9,929  (9,929)  - 

 

Станом на 31 грудня 2019 року прибутки/(збитки) дочірніх підприємств складали: 

 

 Прибуток/ 

(збиток) за 

2019 рік 

(аудит не 

проводився) 

 Нерозподіле-

ний прибуток/ 

(непокритий 

збиток) на 

31 грудня  



2019 року 

(аудит не 

проводився) 

    
ТОВ «ВФ Ритейл» (616,867)  (722,405) 

ТОВ «ІТ СмартФлекс» 131  160 

 

23. ПОТОЧНА ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

Станом на 31 грудня поточна торгова та інша кредиторська заборгованість включала: 
 

 31 грудня  

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

    
Торгова кредиторська заборгованість включає:   1,552,352    1,255,045  

кредиторська заборгованість за капітальні інвестиції  892,659  738,748 

за послуги роумінгу  169,400  142,961 

за розрахунками з дилерами  43,269  26,026 

за розрахунками з контент провайдерами  11,160  10,310 

за послуги взаємних підключень 10,266  31,859 

інша поточна торгова кредиторська заборгованість  425,598  305,141 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 225,188  34,898 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 

праці 

28,604  22,597 

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі 

страхування 

1,112  9,310 

Інші поточні зобов’язання 14,539  125,999 

    
Всього торгова та інша кредиторська заборгованість 1,821,795  1,447,849 

 

24. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

 

Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання включали: 
 

 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

    Довгострокові кредити -  2,854,272  

Довгострокові зобов’язання з прав користування 

(Примітка 17) 

3,403,648  2,580,103 

Інші зобов’язання -  2,348  

    
Всього інших довгострокових зобов’язань 3,403,648   5,436,723 

 

3 квітня 2018 року Компанія отримала кредит від пов’язаної сторони нерезидента – Capital 

Valentine B.V. в сумі 90,000 тисяч євро, еквівалент 2,854,272 тисяч гривень на 31 грудня 

2018 року. Кредит видано на 3 роки з датою погашення 19 лютого 2021. Мета фінансування – 

купівля 4G ліцензії. Відсоткова ставка по цій операції становить 9.2% річних, з виплатою 

відсотків 19 лютого та 19 серпня кожного року, починаючи з 19 серпня 2018 року. Кредит 

був забезпечений заставою у вигляді основних засобів у сумі 4,600,000 тисяч гривень.  

 

В березні 2019 року Компанія виконала дострокове погашення кредиту в повному обсязі, 

90,000 тисяч євро, еквівалент 2,745,244 тисяч гривень. 1 жовтня 2019 року було знято заставу 

у вигляді основних засобів у сумі 4,600,000 тисяч гривень. 

 

У таблиці нижче подано інформацію про зміни по довгостроковим кредитам: 



 

 Довгострокові 

кредити 

  

31 грудня 2017 року - 
  

Основна сума отримана 2,916,579 

Нараховані відсотки 194,961 

Виплата основної суми - 

Виплата відсотків (97,063) 

Прибуток від курсових різниць основної суми кредиту (62,307) 

Прибуток від курсових різниць процентів (774) 

  

31 грудня 2018 року 2,951,396 

  

Основна сума отримана - 

Нараховані відсотки 57,147 

Виплата основної суми (2,745,244) 

Виплата відсотків (150,304) 

Прибуток від курсових різниць (112,995) 

  

31 грудня 2019 року - 

 

25. ПОТОЧНІ ТА ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Поточні та довгострокові забезпечення складали: 

 

 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

    

Довгострокові забезпечення    

Резерв на демонтаж основних засобів та відновлення 

земельних ділянок 

286,746  228,308 

Резерв на виплати премій працівникам -  3,203 

    

 286,746  231,511 

Поточні забезпечення    

    

Резерв на виплати премій працівникам 179,831  136,243 

Резерв на виплату відпускних працівникам 64,101  51,204 

Резерв на виплати дилерам за маркетингові послуги 50,638  36,335 

Резерв на виплати абонентам за програмою лояльності 23,672  13,083 

Резерв ПДВ 4,784  3,742 

Резерв під незавершені судові процеси -  40,000 

Інші забезпечення 1,981  - 

    

 325,007  280,607 

    

Всього забезпечень  611,753  512,118 

 



 

Резерв на 

демонтаж 

основних 

засобів та 

відновлення 

земельних 

ділянок  

Резерв на 

виплати премій 

працівникам  

Резерв під 

незавершені 

судові процеси  

Резерв на 

виплати 

дилерам за 

маркетин-гові 

послуги  

Резерв на 

виплати 

абонентам за 

програмою 

лояльності  Резерв ПДВ  

Резерв на 

виплату 

відпускних 

працівникам  

Інші забезпе-

чення  Всього 

                  

На 31 грудня 2017 року  61,210  118,069  53,321  36,806  (94)  1,771  48,265  -  319,348 

                  

Нараховано протягом року 140,098  179,409  -  305,007  14,213  3,742  79,366  -  721,835 

Використано  -   (155,211)  -  (305,478)  (1,036)  (1,662)  (76,427)  -  (539,814)  

Умовні відсотки 30,180  -  -  -  -  -  -  -  30,180 

Коригування (зміни в оцінках) -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Розформовано  (3,180)  (2,821)  (13,321)   -  -  (109)  -  -  (19,431)  

                  

На 31 грудня 2018 року  228,308  139,446  40,000  36,335  13,083  3,742  51,204  -  512,118 

                  

Поточні забезпечення 2018 року -  136,243  40,000  36,335  13,083  3,742  51,204  -  280,607 

Довгострокові забезпечення 

2018 року 

228,308  3,203  -  -  -  -  -  -  231,511 

                  

На 1 січня 2019 року 228,308  139,446  40,000  36,335  13,083  3,742  51,204  -  512,118 

                  

Нараховано протягом року 26,106  314,535  -  394,137  12,382  4,519  96,894  7,497  856,070 

Використано  (5,255)   (260,483)  -  (379,834)  (1,793)  (3,473)  (83,997)  (5,516)  (740,351)  

Умовні відсотки 38,921  -  -  -  -  -  -  -  38,921 

Коригування (зміни в оцінках) 17,337  -  -  -  -  -  -  -  17,337 

Розформовано  (18,671)   (13,667)  (40,000)  -  -  (4)  -  -  (72,342)  

                  

На 31 грудня 2019 року 286,746  179,831  -  50,638  23,672  4,784  64,101  1,981  611,753 

                  

Поточні забезпечення 2019 року -  179,831  -  50,638  23,672  4,784  64,101  1,981  325,007 

Довгострокові забезпечення 

2019 року 

286,746  -  -  -  -  -  -  -  286,746 



 

 

Згідно із законодавством Компанія зобов’язана щорічно перераховувати ставку ПДВ, що не 

підлягає відшкодуванню, в порівнянні з минулим роком. Компанія створює резерв, який 

підлягає щорічній переоцінці.  

 

Резерв під незавершені судові процеси в сумі 40,000 тисяч гривень був нарахований у зв’язку із 

відповідальністю за позовом щодо захисту від недобросовісної конкуренції, ініційований 

Антимонопольним комітетом України. Резерв розформовано в результаті відміни вимог без 

негативних наслідків для Компанії.  

 

Починаючи з 3 грудня 2019 року, резерв на виплати винагород провідному управлінському 

персоналу (довгострокова програма) не визнається у зв’язку із закриттям програми мотивації та 

повним виконанням зобов’язань перед її учасниками.  

 

Компанія визнає резерв для забезпечення майбутніх виплат дилерам за змінною частиною 

винагороди, обумовленої договором, розмір та строк виплати якої залежить від настання певних 

обставин.  

 

Зміна ставки дисконтування, яка використовується для розрахунку резерву на демонтаж 

основних засобів та відновлення земельних ділянок в 2019 році, обумовлена переходом з WACC 

(середньозваженої вартості капіталу) на безризикову ставку з ефектом приблизно 17,000 тисяч 

гривень. 

 

26. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ 

 

На думку керівництва Компанії, справедлива вартість фінансових інструментів станом на 

31 грудня 2019 та 2018 років приблизно дорівнює їх балансовій вартості. 

 

Компанія взаємно зараховує свої фінансові активи та фінансові зобов’язання лише тоді, коли 

вона має юридично закріплене право на взаємне зарахування визнаних сум і має намір або 

погасити їх на нетто-основі, або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 

 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії оцінюються за амортизованою вартістю. 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії 

були представлені таким чином: 

 

 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

    

Фінансові активи    

    

Гроші та їх еквіваленти  1,285,927  2,570,228 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

570,248  468,000 

Поточні фінансові інвестиції 435,963  654,484 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 

4,623  13,031 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 

16,422  78,129 

Інша поточна дебіторська заборгованість 12,832  7,518 



 

 

    

Всього фінансових активів, які оцінюються за 

амортизованою вартістю 

2,326,015  3,791,390 

    

Усього короткострокових фінансових активів (2,326,015)  (3,791,390) 

    

Усього довгострокових фінансових активів -  - 

    

 

 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

    

Фінансові зобов’язання    

    

Інші довгострокові зобов’язання  3,403,648  5,436,723 

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 

890,621  780,205 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 

1,825,384  191,949 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

1,552,352  1,255,045 

Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками -  3,102,220 

Інші поточні зобов’язання  14,539  125,999 

    

Всього фінансових зобов’язань, які оцінюються за 

амортизованою вартістю 

7,686,544  10,892,141 

    

Усього короткострокових фінансових зобов’язань (4,282,896)  (5,455,418) 

    

Усього довгострокових фінансових зобов’язань (3,403,648)  (5,436,723) 
 

Аналіз за строками погашення 
 

 31 грудня 2019 року 

 

До 

погашення 

протягом 

трьох 

місяців  

До 

погашення 

від трьох до 

дванадцяти 

місяців  

До 

погашення 

від 1 до 5 

років  Всього 

        

Поточна кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

1,505,245  47,107  -  1,552,352 

Поточні зобов’язання за 

розрахунками з учасниками 

-  -  -  - 

Поточна кредиторська 

заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 

48,542  1,776,842  -  1,825,384 

Інші поточні зобов’язання  14,539  -  -  14,539 

        

Всього фінансових зобов’язань  1,568,326  1,823,949  -  3,392,275 

 



 

 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в сумі 890,621 тисяч 

гривень аналізується в Примітці 17. Інші довгострокові зобов’язання в сумі 3,403,648 тисяч 

гривень аналізуються в Примітці 24 та Примітці 17. 
 

 31 грудня 2018 року 

 

До 

погашення 

протягом 

трьох 

місяців  

До 

погашення 

від трьох до 

дванадцяти 

місяців  

До 

погашен

ня від 1 

до 5 

років  Всього 

        

Поточна КЗ за товари, 

роботи, послуги 

1,152,045  103,000  -  1,255,045 

Поточна КЗ із 

внутрішніх розрахунків 

191,949  -  -  191,949 

Поточні зобов’язання за 

розрахунками з 

учасниками 

-  3,102,220  -  3,102,220 

Інші поточні 

зобов’язання  125,999  -  -  125,999 

        

Всього фінансових 

зобов’язань 1,469,993  3,205,220  -  4,675,213 

 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в сумі 780,205 тисяч 

гривень аналізується в Примітці 17. Інші довгострокові зобов’язання в сумі 5,436,723 тисяч 

гривень аналізуються в Примітці 24 та Примітці 17. 

 

Не відбулося жодних переміщень між обліковими категоріями фінансових інструментів 

протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років. 

 

 

27. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ 

 

Торгова дебіторська заборгованість, яка пов’язана з визнанням доходів від реалізації, та 

зобов’язання за договорами є балансами Компанії згідно договорів. 

 

Торгова дебіторська заборгованість являє собою безумовне право на отримання компенсації 

(головним чином, грошовими коштами). 

 

Зобов’язання за договорами являють собою суми, виплачені клієнтами на користь Компанії до 

отримання послуг, передбачених у договорі. Це стосується авансів, отриманих від клієнтів, або 

сум, виставлених у рахунках-фактурах і сплачених за товари або послуги, які ще не були 

передані. Зазвичай абоненти здійснюють виплати на щомісячній основі, і вони негайно 

дебетуються до складу місячної плати. Відповідно, усі зобов’язання за договорами є 

короткостроковими. Кредитний період для абонентів становить, в основному, 30 днів, 

відповідно, уся дебіторська заборгованість від абонентів є короткостроковою. 
 

 Станом на 

 31 грудня  31 грудня 



 

 

2019 року 2018 року 

    

Торгова дебіторська заборгованість 570,248  468,000 

    

Усього активів 570,248  468,000 

    

Доходи майбутніх періодів 1,254,388  1,144,689 

Кредиторська заборгованість за одержаними авансами 152,733  109,982 

    

Всього зобов’язань за договорами 1,407,121  1,254,671 

    

У тому числі:    

Мобільні телекомунікаційні послуги  1,394,268  1,242,830 

Програма лояльності 12,853  11,841 

    

Усього зобов’язань  1,407,121  1,254,671 

    

За вирахуванням: Короткострокової частини (1,407,121)  (1,254,671)  

    

Усього довгострокових зобов’язань -  - 

 

Зміни у залишках зобов’язань за договорами були представлені наступним чином: 

 

 Зобов’язан

ня за 

договорам

и 

  

Залишок станом на 1 січня 2018 року 1,142,170 

  

Визнані доходи, включені до складу залишку зобов’язань за 

договорами на початок періоду (1,094,634) 

Збільшення у результаті отриманих грошових коштів, за 

виключенням сум, визнаних як доходи протягом періоду 1,207,135 

  

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 1,254,671 

  

Визнані доходи, включені до складу залишку зобов’язань за 

договорами на початок періоду (1,222,844) 

Збільшення у результаті отриманих грошових коштів, за 

виключенням сум, визнаних як доходи протягом періоду 1,375,294 

  

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 1,407,121 

 

 

Компанія очікує визнати доходи, які стосуються зобов’язань з виконання, які не були задоволені 

(або частково не задоволені) станом на 31 грудня 2019 року, таким чином: 

 

 2020  2021 

    



 

 

Мобільні комбіновані пакети та інші послуги 1,393,199  1,069 

Програма лояльності 12,853  - 

 

Сума зобов’язань з виконання, які не були задоволені (або частково не задоволені) для клієнтів, 

які здійснюють оплату по факту надання мобільних послуг, не є суттєвою. Це виникає тому, що 

у більшості випадків договори із клієнтами, які користуються оплатою по факту надання 

мобільних послуг, укладаються на невизначений період і можуть розриватися у будь-який час 

без накладання штрафів. 

 

 

28. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років зареєстрований (пайовий) капітал Компанії складав 

7,817 тисяч гривень та складався з 781,662,116 акцій номіналом 0.01 гривня кожна. Всі акції 

вважаються рівноцінними з метою розподілу прибутку і розподілу майна при ліквідації 

товариства. 

 

Капітал розподілений таким чином: 

 

Акціонер Кількість  

акцій 

 Відсоток володіння, % 

 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

      

Preludium B.V. (Нідерланди)  773,845,495  99.0%  99.0% 

«ПТТ Телеком Київ» (Україна)  7,816,621  1.0%  1.0% 

      

Всього  781,662,116  100.0%  100.0% 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років оголошений капітал Компанії згідно з її статутом був 

внесений у повному обсязі. 

 

Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, не було жодних змін в 

акціонерному капіталі. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня 2019 року компанія Preludium B.V і «ПТТ Телеком 

Київ» знаходились під кінцевим контролем «МТС». 

 

25 листопада 2019 року ПАТ «МТС» і ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» підписали 

обов’язковий до виконання договір, згідно з яким ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» 

придбало компанію Preludium B.V. (у повній власності якої знаходилось ПрАТ «ВФ Україна», 

оскільки Компанія володіє і 100% акцій «ПТТ Телеком Київ») у «МТС». Угода була закрита 

3 грудня 2019 року. З цього часу Насіб Хасанов став кінцевим бенефіціаром Компанії.  

 

29. ДИВІДЕНДИ 

 

Протягом 2018 року частково була погашена заборгованість за дивідендами Preludium B.V. в 

сумі 730,003 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2018 року Компанія мала заборгованість за 

дивідендами в сумі 3,102,220 тисяч гривень, у т. ч. перед ПАТ «МТС» – 2,297,220 тисяч гривень; 

перед Preludium B.V. – 796,950 тисяч гривень; перед «ПТТ Телеком Київ» – 8,050 тисяч гривень.  

 



 

 

В 2019 році Компанія не оголошувала виплату дивідендів на користь акціонерів. Протягом 2019 

року Компанія погасила заборгованість за дивідендами, оголошеними 19 листопада 2018 року.  

 
 Дата 

проведення 

Зборів 

Акціонерів 

 Загальна 

сума 

оголошених 

дивідендів 

 В т.ч. сума 

дивідендів 

ПАТ 

«МТС» 

 В т.ч. сума 

дивідендів 

Preludium 

B.V. 

 В т.ч. сума 

дивідендів 

«ПТТ Телек

ом 

Київ» 

          

Річні Загальні 

Збори 

Акціонерів 

25 квітня 

2014 року 

 2,297,220  2,297,220  -  - 

          

Позачергові 

Загальні Збори 

Акціонерів 

19 листопада 

2018 року 

 805,000  -  796,950  8,050 

          

Всього   3,102,220  2,297,220  796,950  8,050 

 

 

Погашення заборгованості за дивідендами ПАТ «МТС» виконано згідно умов договору, 

укладеного між ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Телко Солюшенз енд Інвестментс», та компанією 

ПАТ «МТС», та компанією ALLEGRETTO HOLDING S.A.R.L у відношенні відступлення права 

вимоги дивідендів від 22 листопада 2019 року. 3 грудня 2019 року було перераховано податок на 

доходи нерезидента (5%) з джерелом походження в Україні по заборгованості за дивідендами 

ПАТ «МТС» у сумі 114,861 тисяч гривень та авансовий внесок з податку на прибуток при сплаті 

дивідендів у сумі 129,366 тисяч гривень. 6 грудня 2019 року згідно умов договору про 

відступлення права вимоги від 22 листопада 2019 року Компанія виконала платіж на адресу 

«Телко Солюшенз енд Інвестментс» у сумі 405,910 тисяч гривень.  

 

Решта зобов’язань до сплати в сумі 1,776,449 тисяч гривень була перекласифікована з 

дивідендних зобов’язань перед ПАТ «МТС» до сплати ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс». 

 

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія не мала заборгованості за дивідендами. 

 

30. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

 

За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, витрати з податку на прибуток складалися 

з: 

 

 2019  2018 

    

Податок на прибуток поточного періоду 618,491  390,701 

Витрати по відстроченому податку, що є результатом 

виникнення тимчасових різниць  

74,243  215,419 

Податок на прибуток за уточнюючими деклараціями  218  (146,455) 

    

Всього витрат з податку на прибуток за рік  692,952  459,665 

 

У декларації з податку на прибуток за 2018 рік Компанія відобразила зменшення податкового 

зобов’язання за рахунок уточнення фінансового результату 2015 року на 146,455 тисяч гривень. 

Компанія відобразила витрати, пов’язані з факторинговою операцією, проведеною у 2015 році.  

 



 

 

У наведеній далі таблиці представлено зведення нормативного (очікуваного) податку на 

прибуток до фактичного податку на прибуток в 2019 та 2018 роках: 

 

 2019  2018 

    

Прибуток до оподаткування  2,792,869  2,357,254 

Витрати з податку на прибуток, розраховані з 

використанням ставки податку 18% 

502,716  424,306 

Податковий вплив неоподаткованих витрат на 

знецінення позики дочірньому підприємству, які не 

включаються при визначенні оподатковуваного 

прибутку, нетто 

183,600  - 

Податковий вплив інших неоподаткованих прибутків та 

витрат, які не включаються при визначенні 

оподатковуваного прибутку, нетто 

6,636  35,359 

    

Всього витрат з податку на прибуток за рік 692,952  459,665 

 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відстрочені податкові активи та зобов’язання складали: 

 

 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

Складові частини відстроченого податкового активу:    

    

Різниця між балансовою вартістю основних засобів та 

нематеріальних активів в фінансовому та податковому 

обліку 

231,479  257,046 

Резерв знецінення дебіторської заборгованості  227,091  230,118 

Нараховані витрати 53,505  103,635 

Резерв з утримання абонентів та дилерських комісійних 13,376  8,895 

    

Всього відстрочений податковий актив 525,451  599,694 

 

Згідно Податкового кодексу України ставка податку на прибуток в 2019 році та подальших 

роках становить 18%. 

 

Станом на 31 грудня 2019 року передоплата з податку на прибуток становить 1,854 тисяч 

гривень, з врахуванням того, що в 2019 році штрафи в розмірі 19 тисяч гривень були подані 

Компанією як інші операційні витрати, а їх списання відбулося з особового рахунку податку на 

прибуток, зменшуючи розмір передоплати. Станом на 31 грудня 2018 року передоплата з 

податку на прибуток складало 44,222 тисяч гривень. 

 

31. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ  

 

До пов’язаних сторін належать акціонери Компанії, опосередковані материнські компанії 

Компанії, підприємства під спільним контролем та у спільній власності із Компанією, а також 

провідний управлінський персонал. 

 



 

 

Мажоритарним акціонером ПрАТ «ВФ Україна» є Preludium B.V., компанія, яка зареєстрована 

згідно із законодавством Королівства Нідерландів. Preludium B.V., з 2015 року безпосередньо 

володіє 99% акцій ПрАТ «ВФ Україна» та 100% акцій «ПТТ Телеком Київ». 

 

Станом на 31 грудня 2018 року та до 3 грудня 2019 року компанія Preludium B.V. 

опосередковано була дочірньою компанією ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (ПАТ «МТС»). 

 

3 грудня 2019 року Preludium B.V. було продано компанії ТОВ «Телко Солюшнз енд 

Інвестментс», кінцевим бенефіціаром якої є Насіб Хасанов (Азербайджан). 

 

Назва компанії – пов’язаної сторони Характер відносин з Компанією 

Preludium B.V. 

 

Підприємство із 100% іноземними 

інвестиціями «ПТТ Телеком Київ» 

 

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» 

ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (до 3 

грудня 2019 року) 

 

ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» 

(починаючи з 3 грудня 2019 року) 

 

Опосередковані материнські компанії 

ПрАТ «ВФ Україна» 

ТОВ «ВФ Ритейл» 

 

ТОВ «ІТ Смартфлекс» 

 

Дочірні компанії ПрАТ «ВФ Україна» 

ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc 

Україна» 

 

ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА» 

 

MTS Armenia CJSC 

 

Dega Retail Holding Limited  

 

Capital Valentine B.V.* 

 

ТОВ «Стрім-Україна» (до липня 2019 

року)/ ТОВ «Смарт Діджитал 

Солюшнс» (перейменовано з липня 

2019 року) 

 

Bakcell LLC  

 

Компанії, що перебувають під спільним 

контролем. 

 

З них: Bakcell LLC – з 3 грудня 2019 

року,  

решта – до 3 грудня 2019 року. 

 

* ПрАТ «ВФ Україна» здійснювала контроль над компанією Capital Valentine B.V. і 

консолідувала її в консолідованій звітності в період з моменту випуску облігацій до 

моменту їх виплати в березні 2019 року. Після виплати облігацій контроль над компанією 

Capital Valentine B.V. вже не здійснювався, але вона залишилася пов’язаною особою до 3 

грудня 2019 року. 

 



 

 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, Компанія надавала і отримувала 

послуги роумінгу та доступу до мережі від ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» та її дочірніх 

компаній, користувалась торговою маркою ПАТ «Мобільні ТелеСистеми». Компанія також 

надавала послуги оренди компанії «ПТТ Телеком Київ», технічну підтримку, телекомунікаційні 

послуги та закуповувала основні засоби, нематеріальні активи, запаси у ТОВ «Сітронікс 

Телеком Солюшнc Україна», ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс», ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА».  

 

Cтаном на 31 грудня 2019 та 2018 років непогашені баланси з пов’язаними сторонами були 

незабезпечені, а їх погашення здійснюється грошовими коштами. Компанією не було надано або 

отримано жодних гарантій стосовно дебіторської або кредиторської заборгованості від/перед 

пов’язаними сторонами.  

 

Компанія отримує і надає оптові знижки за угодами про роумінг із «МТС» (опосередкованою 

материнською компанією до 3 грудня 2019 року) та обліковує знижки як зменшення витрат та 

доходів від роумінгу. Отримані у результаті дебіторська та кредиторська заборгованість 

визнаються у наведеному звіті про фінансовий стан.  

 

В кінці 2017 року дочірня компанія «ВФ Ритейл» підписала угоду, а в 2018 році додаткову угоду 

із ВАТ «Самсунг Електронікс Україна Компані». Предметом даної угоди стала купівля товарів 

на загальну суму 127,000 тисяч гривень. В даній операції Компанія виступила поручителем за 

виконання зобов’язань ТОВ «ВФ Ритейл» перед ВАТ «Самсунг Електронікс Україна Компані». 

Термін дії договору поруки закінчився 31 грудня 2019 року.  

 

Станом на 31 грудня 2018 року розмір безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ Ритейл», 

дочірній компанії із 100% власністю, дорівнював 331,000 тисяч гривень із датою погашення в 

грудні 2019 року. В листопаді 2019 року Компанія підписала додаткову угоду на пролонгацію та 

підвищення до 1,260,000 тисяч гривень суми безвідсоткової поворотної позики для ТОВ «ВФ 

Ритейл», з датою погашення 30 червня 2020 року та з можливістю пролонгації. Станом на 

31 грудня 2019 року сума позики, наданої ТОВ «ВФ Ритейл», становила 1,020,000 тисяч 

гривень. Станом на 31 грудня 2019 року, зважаючи на наявні кредитні ризики був нарахований 

резерв в розмірі 100%.  

 

Станом на 31 грудня розрахунки з пов’язаними сторонами складали: 

 

Код 

рядк

а 

Вид розрахунків 31 грудня 

2019 року 

 31 грудня 

2018 року 

     

1090 Аванси за розробку ПЗ    

 ТОВ «ІТ Смартфлекс» 6,898  - 

     

1145 Аванси за основні засоби    

 ПАТ «Мобільні ТелеСистеми»  -  2,958 

 ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс України» -  11,380 

     

1145 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

   

 ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» -  52,489 

     

1145 Дебіторська заборгованість за послуги роумінгу     



 

 

 Bakcell LLC  2  - 

     

1145 Дебіторська заборгованість за виданими 

авансами 

   

 ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс України» -  212 

     

1145 Витрати майбутніх періодів    

 ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнс України» -  5,527 

     

1145 Дебіторська заборгованість за операціями з 

іншими пов’язаними сторонами 

63  51 

     

1145 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

   

 ТОВ «ВФ Ритейл» 16,332  5,512 

 ТОВ «ІТ Смартфлекс» 25  - 

     

  16,422  78,129 

1160 Поточні фінансові інвестиції    

 ТОВ «ВФ Ритейл» 1,020,000  331,000 

 Резерв під знецінення фінансової інвестиції (1,020,000)  - 

     

 Всього  23,320  409,129 

     

1515 Інші довгострокові зобов’язання за позиками    

 Capital Valentine B.V. -  2,854,272 

     

1640 Кредиторська за розрахунками з учасниками    

 ПАТ «МТС» -  2,297,220 

 Preludium B.V.   796,950 

 «ПТТ Телеком Київ» -  8,050 

     

1645 Кредиторська заборгованість перед 

ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» за: 

   

 роумінг -  46,233 

 користування торговою маркою -  2,130 

 товари та послуги -  1,779 

 доступ до мережі -  484 

     

1645 Кредиторська за розробку ПЗ    

 ТОВ «ІТ Смартфлекс» 6,231  - 

     

1645 Кредиторська за товари, роботи, послуги    

 ТОВ «ВФ Ритейл» 25,315  30,705 

 ТОВ «ІТ Смартфлекс» 2,996  - 

     

1645 Кредиторська заборгованість перед Bakcell LLC 

за послуги роумінгу 

36  - 

     

1645 Кредиторська заборгованість перед ТОВ 1,776,449  - 



 

 

«ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС»  

     

1645 Кредиторська заборгованість за основні засоби    

 ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна» -  75,385 

 ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс» -  - 

 ТОВ «ІТМ-Україна»  -  6,253 

     

1645 Кредиторська заборгованість за товари та 

послуги 

   

 ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна» -  17,509 

 ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс» 14,357  8,192 

 ТОВ «ІТМ-Україна»  -  3,279 

     

  1,825,384  191,949 

     

1665 Доходи майбутніх періодів    

 ТОВ «ВФ Ритейл» 6,059  2,150 

     

1690 Інші поточні зобов’язання за нарахованими 

процентами 

   

 Capital Valentine B.V. -  97,124 

     

 Всього 1,831,443  6,247,715 

 

 

Станом на 31 грудня 2018 року позики Компанії були представлені облігаціями, за якими 

нараховуються відсотки (90 мільйонів євро із відсотковою ставкою у розмірі 9.20%), 

випущеними на ринках капіталу структурованим підприємством Capital Valentine B.V. 

Держателем міжнародних облігацій компанії Capital Valentine B.V. до погашення у 2021 році 

була компанія Dega Retail Holding Limited, дочірнє підприємство ПАТ «МТС». 

 

У березні 2019 року Компанія повністю погасила заборгованість за кредитом, що був отриманий 

у зв’язку з випуском облігацій (Примітка 24). 

 
 

У грудні 2019 року, згідно з умовами угоди про переуступку дивідендів між ПАТ «МТС» і 

ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс», Компанія виплатила 405,910 тисяч гривень на користь 

ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс». Стосовно повної суми переуступлених дивідендів був 

сплачений утримуваний податок за ставкою 5% у сумі 114,861 тисяч гривень. Залишок суми до 

сплати у розмірі 1,776,449 тисяч гривень змінив свою класифікацію із зобов’язань з дивідендів 

перед ПАТ «МТС» на кредиторську заборгованість перед ТОВ «Телко Солюшнз енд 

Інвестментс». 

 

За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, Компанія здійснювала наступні операції з 

пов’язаними сторонами: 

 

Код 

рядк

а 

Вид операцій 2019  2018 

     2000 Доходи від роумінгу та доступу до мережі    



 

 

 ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» 378,655  387,390 

 Bakcell LLC  11  - 

     
2000 Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг    

 ТОВ «ВФ Ритейл» 92,441  37,091 

 ТОВ «ІТ Смартфлекс» 1,916  - 

     
2000 Доходи від контенту та інших послуг    

 ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнз» (71,686)  (64,416) 

     
 Всього 401,337  360,065 

     
2050 Витрати на роумінг та доступ до мережі    

 ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (359,553)  (369,619) 

 Bakcell LLC  (24)  - 

     
2050 Витрати на технічну підтримку    

 ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна» (63,284)  (78,501) 

 ТОВ «ІТМ-Україна» (12,420)  (12,639) 

 ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (8,458)  (7,926) 

 ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс» (81)  (81) 

     
2050 Витрати на закупівлю терміналів та інших 

товарів 

   

 ТОВ «ВФ Ритейл» (87,848)  (66,742) 

     
2050 Витрати на консультаційні послуги та послуги 

технічної підтримки 

   

 ТОВ «ІТ Смартфлекс» (6,476)  - 

     
  (538,144)  (535,508) 

     
2150 Витрати на роялті    

 ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (4,368)  (10,856) 

     
2150 Витрати на дилерські комісійні, лояльність    

 ТОВ «ВФ Ритейл» (136,729)  (37,844) 

     
  (141,097)  (48,700) 

     
2250 Витрати на проценти    

 Capital Valentine B.V. (57,147)  (194,961) 

     
 Всього (736,388)  (779,169) 

     
 Закупка основних засобів та нематеріальних 

активів  

   

 ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнc Україна» 410,443  502,494 

 ТОВ «ІТМ-УКРАЇНА» 78,223  145,261 

 ТОВ «ІТ Смартфлекс» 27,757  - 

 ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс» 9,356  2,686 

 ТОВ «ВФ Ритейл» 7,839  880 

 ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» 6,293  15,960 

     
 Всього 539,911  667,281 

 

Умови операцій з пов’язаними сторонами визначаються у відповідності до умов договорів 

окремо для кожного контракту чи операції.  

 



 

 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, провідним управлінським персоналом одержані 

поточні виплати в розмірі 132,543 тисячі гривень (за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року: 

54,123 тисячі гривень).  

 

32. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Операційне середовище 
 

Починаючи з 2016 року, українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після років 

політичної та економічної напруги. У 2019 році українська економіка продовжувала своє 

відновлення і досягла зростання реального ВВП у розмірі близько 3.6% (2018: 3.3%), мала 

невисокий рівень інфляції у розмірі 4.1% (2018: 9.8%), а також продемонструвала стабілізацію 

національної валюти (зміцнення національної валюти приблизно на 5% стосовно долару США і 

на 11% стосовно євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік). 

 

Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв’язки з Росією, беручи до уваги 

анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт із 

сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. У результаті цього 

українська економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу («ЄС»), 

реалізуючи весь потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із ЄС.  

 

Для подальшого сприяння господарській діяльності в Україні Національний банк України 

(«НБУ»), починаючи з 20 червня 2019 року, усунув вимогу щодо обов’язкового продажу 

надходжень в іноземній валюті, відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів із липня 2019 року 

і поступово зменшив свою облікову ставку уперше за останні два роки із 18.0% у квітні 

2019 року до 8.0% у травні 2020 року. 

 

Рівень макроекономічної невизначеності в Україні у 2019 році продовжував залишатися 

високим у силу існування значної суми державного боргу, яка підлягала погашенню у 2019-2020 

роках, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього та зовнішнього фінансування в умовах, 

коли на ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із джерелами 

фінансування. Водночас, Україна успішно пройшла через період президентських та 

парламентських виборів. Усі новобрані органи влади продемонстрували свої серйозні наміри у 

питаннях запровадження реформ для стимуляції економічного зростання із одночасним 

забезпеченням макро-фінансової стабільності та лібералізацією економічного середовища. Ці 

позитивні зміни призвели, окрім іншого, до підвищення довгострокового рейтингу дефолту 

емітента в іноземній та національній валюті, присвоєного Україні рейтинговим агентством Fitch, 

із показника «B-» до «B», із позитивним прогнозом. 

 

Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху зусиль українського уряду 

під час реалізації запланованих структурних реформ та ефективного співробітництва з 

Міжнародним валютним фондом («МВФ»).  

 

Також, не можна оминути увагою, що починаючи з початку 2020 року, нова коронавірусна 

хвороба (COVID-19) почала швидко поширюватися по всьому світу, в результаті чого Всесвітня 

організація охорони здоров'я в березні 2020 року оголосила про пандемічний статус. Поширення 

COVID-19 призводить до значних скорочень операцій для багатьох компаній та має значний 

вплив на світові фінансові ринки. Оскільки ситуація швидко розвивається, це може мати 

суттєвий вплив на бізнес багатьох компаній у різноманітних секторах економіки, включаючи, 

але не обмежуючись таким впливом, як зупинення підприємницької діяльності внаслідок 



 

 

перерви у виробництві чи закриття об'єктів, перебої в постачанні, карантин персоналу, 

зменшення попиту та труднощі із залученням фінансування. Крім того, Компанія може 

зіткнутися із більш широкими наслідками COVID-19 внаслідок її негативного впливу на світову 

економіку та основні фінансові ринки. Значення впливу COVID-19 на бізнес Компанії багато в 

чому залежить від тривалості та частоти впливу пандемії на світову та українську економіку. 

 

У першій половині 2020 року Компанія передбачає різке зниження доходів від роумінгу від 

власних абонентів через регуляторні та організаційні обмеження. Оскільки доходи від роумінгу 

(як від власних, так і гостьових абонентів) у 2019 році склали 5% від загальної суми доходів від 

реалізації Компанії, Компанія не очікує, що зниження доходів від роумінгу суттєво вплине на її 

діяльність. Продовження умов, пов'язаних із загальним економічним спадом, може мати 

тривалий негативний вплив на фінансові результати Компанії.  

 

Значне послаблення української гривні щодо долару США та/або євро може призвести до 

істотних збитків від курсових різниць за єврооблігаціями, випущеними у лютому 2020 року. На 

дату затвердження окремої фінансової звітності курс української гривні до долара США та євро 

становив відповідно 26.5854 та 29.1403, тоді як станом на 31 грудня 2019 року вони становили 

23.6862 та 26.4220. 

 

Податкові перевірки та пов’язані з ними ризики 
 

Процес застосування податків і зборів в Україні регулюється Податковим кодексом України. 

Податки, які застосовуються до діяльності Компанії, включають ПДВ, податок на прибуток, 

податок за використання радіочастотного ресурсу України, податки на заробітну плату 

(соціальні внески) та інші податки. До операцій із пов’язаними сторонами-нерезидентами 

можуть застосовуватись вимоги законодавства з трансфертного ціноутворення, у випадку коли 

операції з пов’язаними сторонами-нерезидентами на рік перевищували 10 мільйонів гривень. 

 

Дотримання податкового та митного законодавства підлягає перевірці та дослідженню з боку 

цілої низки органів, уповноважених законодавством вимагати сплати невиплачених зобов’язань, 

а також накладати штрафи і пеню. Оскільки українські податкове законодавство і практика є 

відносно новими і мають небагато чинних прецедентів, підходи та тлумачення податкових 

органів можуть стрімко змінюватися, у порівнянні з країнами із стабільнішими та розвинутими 

податковими системами. 

 

Загалом, згідно з українським податковим законодавством, податкові періоди залишаються 

відкритими для податкових перевірок протягом трьох років після подачі відповідної податкової 

декларації, або уточнюючої податкової декларації. Станом 31 грудня 2019 року податкові 

періоди від 2015 до 2019 року залишались відкритими для податкових перевірок стосовно 

податку на прибуток підприємств. 

 

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2019 року, і попередніх періодів Компанія виплатила 

дивіденди акціонеру-нерезиденту. Беручи до уваги спроби України приєднатися до 

запровадження Плану дій по боротьбі з мінімізацією оподаткування і виведення прибутку 

(BEPS) та внести зміни у податкове законодавство, керівництво регулярно проводило аналіз та 

моніторинг транскордонних операцій і вважає, що вони повністю відповідають вимогам діючого 

податкового законодавства, але визнає брак практики застосування відповідних вимог до 

операцій з дивідендами в умовах зміни законодавства. У випадку, якщо практика застосування 

буде відмінною, Компанія оцінила ризик виникнення можливих додаткових податкових 

зобов’язань та штрафів у загальній сумі не більше 335 мільйонів гривень. 



 

 

 

Судові процеси 
 

Протягом 2019 року Компанія приймала участь в судових процесах по захисту порушеного 

права та/або інтересу як в якості позивача, відповідача, так і третьої особи, проте такі процеси, 

ні в цілому, ні окремо, не мали суттєвого негативного впливу на діяльність Компанії. Компанія 

оцінює ризики негативного результату, та у випадку високого рівня ризику формує нарахування 

резерву під такі судові процеси. 

 

Контрактні зобов’язання за капітальними витратами 

 

Станом на 31 грудня 2019 року, невиконані контрактні зобов’язання щодо придбання 

мережевого обладнання, основних засобів та програмного забезпечення, строк виконання яких 

не настав, склали 599,308 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 602,447 тисяч гривень). 

 

33. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

 

У рамках своєї господарської діяльності Компанія стикається з дією декількох видів фінансових 

ризиків: валютного ризику, кредитного ризику (або ризику контрагентів) та ризику ліквідності.  

 

Валютний ризик 

 

Валютний ризик являє собою негативний вплив коливань курсів обміну валют на фінансові 

результати Компанії (у гривнях), оскільки її доходи та витрати залежать від курсів обміну 

валют. Компанія не використовує похідних фінансових інструментів для управління своїм 

валютним ризиком.  

 

Послаблення української гривні до долару США та/або євро може збільшити витрати, 

деноміновані як у гривнях, так і в іноземній валюті. Однак, посилення гривні до долару США 

та/або євро зменшує суму доходів, деномінованих в іноземній валюті. 

 

Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Компанії, деномінованих в іноземних 

валютах, станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років представлена таким чином (суми 

вказані у тисячах українських гривень): 
 

 31 грудня 2019 року  31 грудня 2018 року 

 

Долари 

США  Євро  

Інші 

іноземні 

валюти  

Долари 

США  Євро  

Інші 

іноземні 

валюти 

Активи             

            

Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

36,443  388,816  -  49,316  218,371  - 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками із 

внутрішніх 

розрахунків 

-  2  -  2,109  50,380  - 

Гроші та їх 

еквіваленти 

23,730   125,086  -  4,081  831,206  - 

Інші поточні   435,963  -  -  323,484  - 



 

 

інвестиції 

            

Всього активів 60,173  949,867  -   55,506  1,423,441  - 

            

Зобов’язання            

            

Інші довгострокові 

зобов’язання  

-  -  -  -  2,854,27

2 

 - 

Зобов’язання з прав 

користування 

  1,455,78

3 

   586  616,123  1 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

148,975  188,554  9,322  116,734   176,438  4,022 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість із 

внутрішніх 

розрахунків 

-  36  -  451  48,395  1,799 

Інша кредиторська 

заборгованість із 

внутрішніх 

розрахунків за 

нарахованими 

процентами -  -  -  -  97,124  - 

            

Всього зобов’язань 148,975  1,644,373  9,322  117,771  3,792,352  5,822 

 

У таблиці внизу показано чутливість до прийнятних можливих змін у курсах обміну долару 

США та євро, причому всі інші змінні величини залишаються без змін.  

 

 Зміни у курсі обміну  Долари 

США – 

вплив на 

прибуток  

до оподат-

кування 

 Євро – 

вплив на 

прибуток  

до оподат- 

кування 

 Долар 

США 

 Євро  Тисяч 

гривень 

 Тисяч 

гривень 

        

2019 +30%  +30%  (26,641)  (208,352) 

-30%  -30%  26,641  208,352 

        

2018 +5%  +5%  (3,113)  (118,446)  

-5%  -5%  3,113  118,446 

 

Зміни впливу до оподаткування є результатом зміни монетарних активів та зобов’язань, 

деномінованих у доларах США та євро, коли функціональною валютою підприємства є валюта, 

яка відрізняється від долару США та євро.  

 

Не передбачається суттєвого впливу на власний капітал. 

 

Ризик Компанії щодо впливу змін у курсах обміну валют на всі інші валюти не є суттєвим. 



 

 

 

Ризик ліквідності 

 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе погасити всі зобов’язання у разі їх 

вимоги. Позиція ліквідності Компанії ретельно контролюється та управляється. Компанія має 

розроблений детальний процес бюджетування та прогнозування грошових коштів, щоб 

забезпечити наявність у неї належних грошових коштів для виконання своїх платіжних 

зобов'язань. 

 

У 2018 році компанія-нерезидент Capital Valentine B.V. випустила міжнародні цінні папери на 

суму 90 мільйонів євро за ставкою 9.2% річних із погашенням відсотків на піврічній основі у 

лютому 2021 року (див. Примітку 24). 

 

26 березня 2019 року ВФ «Україна» оголосила про погашення непогашеної позики в повному 

обсязі. Компанія дотримувалась зобов’язань, накладених кредитною угодою. 

 

У грудні 2019 року була створена компанія-нерезидент VFU Funding PLC (Великобританія) з 

метою виступити емітентом єврооблігацій в 2020 році (див. Примітку 35). 

 

Станом на 31 грудня 2019 року короткострокові зобов’язання перевищували оборотні активи на 

3,645,479 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 2,896,099 тисяч гривень). До короткострокових 

зобов’язань належать нефінансові зобов’язання у сумі 1,407,121 тисяча гривень (Примітка 27). 

 

Протягом попередніх років Компанія демонструвала позитивні тенденції руху грошових потоків 

від операційної діяльності та здійснювала дострокове погашення заборгованості по кредитах, 

отриманих у зв’язку з розміщенням боргових цінних паперів у наступний період (див. 

Примітку 24), що свідчило про здатність компанії уникати банкрутства та продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі. Керівництво вважає, що Компанія має достатній існуючий та 

постійний доступ до ліквідності як через операційні грошові потоки, так і через кредитні засоби. 

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань, що виникли 

внаслідок укладання фінансового інструменту, що призведе до фінансових втрат. Кредитний 

ризик не вважається суттєвим для Компанії. 

 

У 2015 році згідно постанов НБУ було прийнято рішення про відкликання ліцензій та ліквідацію 

ряду українських банків. В трьох із таких банківських установ, що перебувають у стані 

ліквідації, Компанія розміщувала кошти. Компанією була обрана стратегія правового захисту, 

були укладені договори факторингу щодо залишків грошових коштів, розміщених у проблемних 

банках ПАТ «Дельта Банк» (1,627,000 тисяч гривень), ПАТ «Банк «Київська Русь» (328,000 

тисяч гривень), заборгованість фактора з урахуванням дисконту наведена у Примітці 13. 

 

У березні 2015 року НБУ визнав ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк «Київська Русь» 

неплатоспроможними. На 31 грудня 2015 року кошти, розміщені у ПАТ «Платинум Банк», 

знецінились, а на початок січня 2017 року ПАТ «Платинум Банк» також було оголошено 

неплатоспроможним та розпочато процедуру ліквідації. 

 

У липні 2017 року було отримано підтвердження того, що Компанія була включена до списку 

кредиторів 7-го рядка в ПАТ «Платинум Банк» (сума 250 мільйонів гривень). 



 

 

 

Банківська криза, банкрутство або фінансова неспроможність банків, в яких ПрАТ «ВФ 

Україна» розміщує свої кошти, може призвести до втрати вкладів або може негативно вплинути 

на спроможність Компанії здійснювати банківські операції, що може спричинити істотні 

негативні наслідки для операційної діяльності та фінансового стану Компанії. 

 

34. ПЕНСІЙНІ ПРОГРАМИ 

 

Співробітники Компанії отримують пенсійні виплати від уряду відповідно до законодавства та 

нормативних актів України. Нарахування внесків Компанії до Державного пенсійного фонду 

відображаються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід).  

 

Згідно із законодавством України, внески до Державного пенсійного фонду передбачають 

обов’язкові виплати Єдиного соціального внеску. Внески Компанії до Державного пенсійного 

фонду протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, становили відповідно 

171,272 тисячі гривень та 145,332 тисячі гривень. 

 

35. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

 

Випуск єврооблігацій 

 

5 лютого 2020 року Компанія отримала фінансування у вигляді випущених єврооблігацій на 

період у п’ять років із дворічним опціоном у сумі 500 мільйонів доларів США та купонною 

ставкою у розмірі 6.2% і отримала контроль над компанією VFU Funding PLC (Великобританія), 

створеною у грудні 2019 року для цілей виконання обов’язків емітента єврооблігацій. 

 

Надходження від розміщення облігацій були використані для рефінансування синдикованого 

кредиту у сумі 464 мільйона доларів США, отриманого ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» 

для придбання компанії Preludium B.V. у ПАТ «МТС». З цією метою 10 лютого 2020 року 

Компанія уклала угоду про надання фінансової допомоги, яка передбачає надання на користь 

ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на 

загальну суму 11,569,196 тисяч гривень. 

 

Кредитна угода передбачає дотримання певних фінансових умов, а саме ліміту на здійснення 

обмежених виплат (дивідендів тощо), обмеження щодо залучення заборгованості, надання 

застави, продажу активів, операцій з афілійованими компаніями, фінансування, оприлюднення 

фінансової та іншої звітності (протягом певних встановлених часових рамок), лістингу тощо. 

Однак, певні умови щодо конкретних обмежених операцій визначаються відповідними 

ковенантами.  

 

До обмежень належать як коефіцієнти (консолідоване співвідношення власних і запозичених 

коштів тощо), так і певні обмеження щодо господарської діяльності: підтримання існування як 

юридичної особи; умови до операцій злиття; вимоги до технічного обслуговування активів; 

страхування; виплата податків та вимог за іншими претензіями; інші умови та обмеження до 

провадження господарської діяльності. 

 

Дотримання умов та ковенант за цією угодою вимагає постійного контролю із боку керівництва 

Компанії, оскільки невиконання ковенант може викликати суттєві фінансові та репутаційні 

ризики, а також істотні ризики щодо поточної господарської діяльності. 

 



 

 

Перерозподіл діапазону радіочастот 

 

5 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України дозволив здійснити перепрофілювання частот у 

діапазонах 800–900 МГц для сприяння у розгортанні мереж 4G/LTE. 

 

У подальшому, у лютому-березні 2020 року Компанія отримала чотири розширені ліцензії на 

мобільну комунікацію 2G і 4G у діапазоні 900 МГц. Початок їх використання запланований на 

1 липня 2020 року. Із початку дії ліцензій Компанія має дотримуватись ліцензійних умов (вимог 

до якості та рівня передачі даних, графіку покриття, тощо). Загальна вартість ліцензій становить 

264,673 тисячі гривень. 

 

Продовження співробітництва із Групою компаній Vodafone 

 

Починаючи з 2015 року, Компанія надавала послуги із використанням бренду Vodafone на 

підставі угоди про партнерство.  

 

З 1 лютого 2020 року Компанія поновила угоду про партнерство із Групою компаній Vodafone 

щодо доступу і використання товарного знаку на наступні п’ять років, із можливістю 

подовження на один рік. Угода гарантує прямий доступ до послуг закупівель та інших послуг 

Vodafone і подальшу можливість співпрацювати із Групою компаній Vodafone щодо споживчих 

та корпоративних продуктів. Нове стратегічне партнерство надає Компанії доступ до 

міжнародних експертних знань Групи компаній Vodafone у таких сферах як ІТ трансформація, 

послуги на основі Інтернету речей та цифрові послуги 5G. 

 

Збільшення частки участі Компанії в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл» 

 

17 квітня 2020 року Наглядовою радою було прийняте рішення про збільшення частки участі 

Компанії в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл» на 1,260,000 тисяч гривень шляхом 

додаткового вкладу у розмірі кредиторської заборгованості ТОВ «ВФ Ритейл» перед Компанією 

за Договором позики в розмірі 1,260,000 тисяч гривень. В результаті загальний розмір частки 

участі в статутному капіталі ТОВ «ВФ Ритейл» становитиме 1,260,140 тисяч гривень. 

 

36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Цю окрему фінансову звітність було затверджено до випуску керівництвом Компанії 21 травня 

2020 року. 

 

 

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

У МІЛЬЙОНАХ УКРАЇНСЬКИХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНО ІНШЕ 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОПИС ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна» або «Компанія») є 

компанією, створеною згідно з законодавством України, і зареєстрована за адресою: 

вул. Лейпцизька, 15, Київ, 01601, Україна. 

 



 

 

До консолідованої фінансової звітності входять результати діяльності Компанії та її дочірніх 

підприємств (надалі разом – «Група» або «ВФ Україна») станом на 31 грудня 2019 та 2018 років 

і за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років. 

 

Господарська діяльність Групи  
 

Група надає цілу низку телекомунікаційних послуг, включно з послугами передачі голосу і 

даних, доступу до Інтернету, різноманітними додатковими послугами за допомогою 

бездротового зв’язку, платного телебачення, а також операціями продажу обладнання та 

аксесуарів. Група провадить свою операційну діяльність в Україні. 15 жовтня 2015 року 

ПрАТ «ВФ Україна» було підписано стратегічну угоду із компанією Vodafone Sales and Services 

Limited про співпрацю та використання бренду Vodafone в Україні. Після підписання 

Меморандуму про розуміння 22 листопада 2019 року і подальшого поновлення угоди про 

використання бренду 3 березня 2020 року (Примітка 29), ПрАТ «ВФ Україна» продовжило 

угоду на період 2020–2025 років, із правом за договором подовжити її ще на один рік. За новою 

подовженою партнерською угодою Група планує працювати разом над тиражуванням цифрових 

послуг та продуктів 5G та IoT (Інтернету речей) в Україні, отримувати доступ до послуг 

централізованих закупівель Групи компаній Vodafone і впроваджувати світову найкращу 

практику в функціонування ІТ мережі.  

 

ПрАТ «ВФ Україна» є материнською компанією, яка здійснює контроль над дочірніми 

підприємствами, такими як ТОВ «ВФ Ритейл», ТОВ «ІТ СмартФлекс» і, до 31 березня 2019 року 

до неї належала компанія Capital Valentine B.V., створена у Нідерландах, як консолідоване 

структуроване підприємство для залучення коштів на користь ПрАТ «ВФ Україна» (випуску 

облігацій для пов’язаної сторони на загальну суму 90 мільйонів євро і надання кредиту для 

ПрАТ «ВФ Україна» на загальну суму 90 мільйонів євро на період 35 місяців). Оскільки кредит 

та відповідні облігації (основна сума та купони) були погашені у повному обсязі у березні 2019 

року (Примітка 19), Група перестала консолідувати операції цього підприємства спеціального 

призначення після дати погашення.  

 

Метою діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВФ Ритейл» («ВФ Ритейл») є 

продаж телефонів і смартфонів для смартфонізації населення України.  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ СмартФлекс» («ІТ СмартФлекс»), розробник 

програмного забезпечення, провайдер послуг підтримки та інтеграції, розпочало свою 

операційну діяльність у лютому 2019 року і протягом року зосереджувало свою діяльність на 

наданні послуг для Групи. 

 

На кінець 2019 року кількість штатних працівників Групи становила понад 4,400 осіб (2018: 

3,400 осіб). 

 

Основним акціонером ПрАТ «ВФ Україна» є компанія Preludium B.V. (надалі – Preludium), 

зареєстрована згідно із законодавством Нідерландів. З 2015 року компанія Preludium 

безпосередньо володіє 99% акцій компанії «ВФ Україна» і 100% акцій у Підприємстві зі 100% 

іноземною інвестицією «ПТТ Телеком Київ» (надалі – «ПТТ Телеком Київ»), яке володіє 

часткою в 1% у капіталі ПрАТ «ВФ Україна». Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня 2019 

року, компанія Preludium була опосередкованим дочірнім підприємством Публічного 

акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми» або «МТС».  

 



 

 

3 грудня 2019 року компанію Preludium було продано ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс», 

чиїм кінцевим бенефіціарним власником є Насиб Хасанов (Азербайджан). 

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА НОВІ СТАНДАРТИ І 

ТЛУМАЧЕННЯ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Основа підготовки консолідованої фінансової звітності  
 

Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена у відповідності до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), випущених Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку («РМСБО»), які офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

бухгалтерського обліку. 

 

Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, 

якщо не розкривається інша інформація. Історична вартість зазвичай визначається на основі 

справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги. 

 

Суми у консолідованій фінансовій звітності подаються у мільйонах українських гривень, якщо 

не зазначено інше. 

 

Ця консолідована фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Група здатна 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і продовжуватиме свою діяльність у 

найближчому майбутньому. 

 

Основа консолідації 

 

Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Компанії та підприємств, які 

контролюються Компанією. Контроль досягається тільки тоді, коли Компанія має владні 

повноваження щодо підприємства, зазнає ризиків або має права щодо змінних результатів 

діяльності підприємства та має здатність використовувати свої владні повноваження щодо 

підприємства для впливу на свої змінні результати. Результати діяльності контрольованих 

підприємств, придбаних або проданих протягом звітного періоду, включаються до 

консолідованої фінансової звітності з дати, на яку Група отримує контроль над підприємством, 

або до дати, на яку Група втрачає контроль над підприємством. У разі необхідності облікова 

політика контрольованих підприємств узгоджується із обліковою політикою, яку застосовує 

Група. Усі внутрішньогрупові активи та зобов’язання, статті власного капіталу, доходи, витрати 

і потоки грошових коштів за операціями між членами Групи виключаються під час консолідації. 

 

Функціональна валюта 

 

Функціональною валютою Групи є українська гривня. Операції в іноземних валютах 

перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну валют, які існували на дати 

відповідних операцій. На звітну дату монетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, 

перераховуються за курсами обміну на кінець періоду, у той час як немонетарні статті 

відображаються за курсами обміну, які дiяли на дату їх визнання. Курсові різниці визнаються у 

складі прибутку або збитку. 

Ефективні частки володіння в істотних дочірніх підприємствах Групи були представлені таким 

чином: 
 



 

 

 Метод обліку  

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

      

ТОВ «ВФ Ритейл» Консолідація   100.0%  100.0% 

ТОВ «ІТ СмартФлекс» Консолідація  100.0%  100.0% 
 

Станом на 31 грудня 2018 року Група також мала консолідоване підприємство спеціального 

призначення Capital Valentine B.V., яке було створене за законодавством Нідерландів для 

забезпечення цілей фінансування Групи (випуску облігацій для пов’язаної сторони на загальну 

суму 90 мільйонів євро і надання кредиту для ПрАТ «ВФ Україна» на загальну суму 90 

мільйонів євро на період 35 місяців). Оскільки кредит та відповідні облігації (основна сума та 

купони) були погашені у повному обсязі у березні 2019 року (Примітка 19), Група перестала 

консолідувати операції цього підприємства спеціального призначення після дати погашення. 

 

Зміни класифікації у консолідованому звіті про фінансовий стан та консолідованому звіті 

про рух грошових коштів  

 

У певні статті короткострокових зобов’язань у порівняльному консолідованому звіті про 

фінансовий стан на 31 грудня 2018 року та відповідні зміни в операційних зобов’язаннях у 

порівняльному консолідованому звіті про рух грошових коштів за рік, який закінчився на 

зазначену дату, були внесені зміни у класифікацію раніше відображених сум для приведення їх 

у відповідність із поданням за поточний рік. Керівництво не вважало ці зміни класифікації 

суттєвими для Групи.  

 

Стандарти, тлумачення і поправки до стандартів, прийняті до застосування із 1 січня 2019 

року 

 

Група прийняла до застосування тлумачення КТ МСФЗ 23 «Невизначеність стосовно порядку 

стягнення податків на прибуток» («КТ МСФЗ 23») вперше у поточному році. У тлумаченні 

КТ МСФЗ 23 викладено, яким чином визначати облікову податкову позицію у випадку, коли 

існує невизначеність стосовно порядку стягнення податку на прибуток. Згідно з вимогами 

тлумачення, Група повинна: 

 

 Визначати, чи нараховуються невизначені податкові позиції окремо або у групі; та 

 Оцінювати, чи існує вірогідність, що податкові органи погодяться з підходом, що є 

неоднозначним, та використовується підприємством щодо обліку податків, або є 

запропонованим до використання підприємством у своїх документах з обліку податку на 

прибуток: 

 

− якщо так, то Група має визначати свою облікову податкову позицію у відповідності до 

порядку стягнення податків, який було використано, або заплановано до використання, у своїх 

документах з обліку податку на прибуток; 

− якщо ні, то Група повинна відобразити вплив цієї невизначеності під час визначення 

своєї облікової податкової позиції із використанням найвірогіднішої суми, або методу 

очікуваної вартості. 

 

Жодне з тлумачень та поправок до стандартів, прийнятих до застосування Групою із 1 січня 

2019 року, не завдали істотного впливу на консолідовану фінансову звітність Групи. 

 

Стандарти і тлумачення випущені, але які іще не набули чинності 



 

 

 

На дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності до випуску такі стандарти та 

тлумачення, а також поправки до стандартів були випущені, але іще не набули чинності: 
 

Стандарти та тлумачення  

Набувають чинності 

стосовно річних 

періодів, які 

починаються на або 

після 

   

Поправки до посилань на Концептуальну основу в стандартах 

МСФЗ   1 січня 2020 року  

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання підприємств» – Визначення 

господарської діяльності (бізнесу)  1 січня 2020 року  

Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 

«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття інформації» – Реформа 

базової відсоткової ставки  1 січня 2020 року 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 

«Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» – 

Визначення суттєвості  1 січня 2020 року  

МСФЗ 17 «Договори страхування»  1 січня 2021 року 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – 

Класифікація зобов’язань як короткострокових або 

довгострокових   1 січня 2022 року 

 

Наразі керівництво оцінює вплив від прийняття до застосування цих стандартів та тлумачень, а 

також поправок до стандартів. 

 

 

3. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ 

 

Суттєві облікові оцінки 

 

Суттєва облікова оцінка є оцінкою, яка не тільки є важливою для подання консолідованого 

фінансового стану Групи, а й вимагає від керівництва прийняття найскладніших, суб’єктивних 

або комплексних суджень, часто у результаті потреби здійснити оцінку та розробити 

припущення стосовно кінцевого результату питань, які за своєю природою є непевними.  

 

Керівництво здійснює такі оцінки регулярно на основі історичних результатів, історичного 

досвіду, тенденцій, консультацій з експертами, прогнозів щодо майбутнього та інших методів, 

які керівництво вважає обґрунтованими за відповідних обставин. Керівництво вважає облікові 

оцінки, про які йде мова нижче, суттєвими обліковими оцінками для себе і, відповідно, надає 

пояснення щодо кожної з них. 

 

Знос та амортизація необоротних активів 

 

Витрати на знос та амортизацію базуються на оцінках керівництва щодо строків корисного 

використання, ліквідаційної вартості та методу розрахунку амортизації основних засобів та 

нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися у результаті технологічних змін, 



 

 

конкуренції, змін у ринкових умовах та інших факторів і можуть призвести до змін в очікуваних 

строках корисного використання та сумах нарахування зносу або амортизації. Технологічні 

зміни важко передбачити, і погляди керівництва щодо тенденцій та темпів розвитку можуть 

змінитися із плином часу. Деякі активи та технології, у які Група інвестувала декілька років 

тому, все ще продовжують використовуватись і формують основу для нових технологій. Суттєві 

оцінки щодо оцінок строків корисного використання враховують очікувані середні строки 

відносин із клієнтами, які базуються на відключенні абонентів, залишкові періоди дії ліцензій та 

очікувані зміни у технологіях і на ринку, але не обмежуються ними. 

 

Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів переглядаються, 

які мінімум, раз на рік з урахуванням перелічених вгорі факторів та всіх інших важливих 

відповідних факторів. Фактичні строки корисного використання нематеріальних активів можуть 

відрізнятися від строків корисного використання, визначених керівництвом, що у результаті 

може призвести до визначення іншої балансової вартості нематеріальних активів із обмеженими 

строками використання. 

 

Група продовжує оцінювати період амортизації для нематеріальних активів із обмеженими 

строками використання для визначення того, чи обумовлюють конкретні події або обставини 

перегляд амортизаційних періодів. Зміна очікуваних строків корисного використання є зміною 

облікових оцінок, і суми нарахування зносу та амортизації коригуються перспективно. 

Додаткова інформація із цього питання розкривається у Примітках 14 і 15. 

 

Активи з права користування та орендні зобов’язання 

 

Вартість активів з права користування та орендних зобов’язань базується на оцінках керівництва 

щодо строків дії оренди, а також ставках додаткових запозичень, які використовуються для 

дисконтування орендних виплат. Строк дії оренди відповідає безвідкличному строку дії кожного 

договору, однак, у більшості випадків Група обґрунтовано впевнена, що зможе реалізувати 

опціони на подовження строків і, відповідно, строки дії оренди продовжуються до 10–20 років 

для місць розміщення обладнання мережі та базових станцій і до 6 років для магазинів 

роздрібного продажу (Примітка 18). Під час оцінки строків дії оренди керівництво враховує усі 

факти та обставини, які створюють економічне заохочення для Групи щодо реалізації опціону на 

подовження строку оренду, такий як строк корисного використання активу, розташованого на 

орендованій ділянці, статистику щодо заміни майданчика, послідовність технологічних змін, 

інформацію щодо прибутковості магазинів роздрібного продажу, а також витрати на 

припинення дії або укладення договорів оренди. Ставки додаткових запозичень Групи 

визначаються на основі кредитних спредів пропозицій для Групи щодо банківських кредитів у 

порівнянні з кривою дохідності із нульовим купоном для державних цінних паперів.  

 

Зміни цих факторів можуть вплинути на очікувані строки дії договорів оренди та відображену 

вартість активів з прав користування та орендних зобов’язань. 

 

Суттєві судження 

 

Резерви та умовні зобов’язання 

 

Група бере участь у різноманітних судових процесах, спорах та розглядах претензій, включно з 

регуляторними дискусіями, які стосуються господарської діяльності, податкових позицій Групи, 

на результати яких впливає істотна невизначеність. Керівництво оцінює, окрім іншого, ступінь 

вірогідності настання несприятливих результатів та здатність здійснити обґрунтовану оцінку 



 

 

суми збитку або відповідних витрат. Неочікувані події або зміни цих факторів можуть вимагати 

від Групи збільшення або зменшення суми, яка була або має бути відображена стосовно 

питання, яке раніше не було відображене, оскільки його настання не вважалось вірогідним. 

Додаткова інформація із цього питання розкривається у Примітці 26. 

 

 

4. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ 

 

Керівництво, відповідальне за прийняття операційних рішень (генеральний директор і 

представники старшого керівництва), аналізує та переглядає результати діяльності операційних 

сегментів Групи окремо на основі характеру продуктів та послуг. Керівництво, відповідальне за 

прийняття операційних рішень, оцінює показники діяльності сегментів на основі доходів від 

реалізації та операційних доходів до вирахування зносу та амортизації (OIBDA). Керівництво, 

відповідальне за прийняття операційних рішень, не аналізує активи або зобов’язання за звітними 

сегментами. 

 

Сегмент мобільного бізнесу являє собою результати операцій мобільного зв’язку, які 

передбачають надання послуг клієнтам по всій Україні, включно з послугами передачі голосу та 

даних.  

 

Сегмент роздрібної торгівлі являє собою результати діяльності Групи від роздрібних продажів 

товарів. 

 

Категорія інших послуг не є звітним сегментом. До неї входять результати діяльності ТОВ «ІТ 

СмартФлекс», які не досягають кількісного порогу для окремого розкриття у звітності. 

 

Подані нижче виключення складаються із операцій продаж між компаніями Групи, проведених 

у рамках звичайних операцій. 

 

Фінансова інформація за звітними сегментами представлена таким чином: 
 

Рік, який закінчився 

31 грудня 2019 року: 

Мобільний 

бізнес  

Роздрібні 

продажі  

Інші 

послуги  

Головний 

офіс і 

міжсегментні 

виключення  

Консолідо-

вано  

          
Доходи від реалізації          

Зовнішні клієнти 15,018  959  6  -  15,983 

Міжсегментні операції 18  209  35  (262)  - 

          
Усього доходів від 

реалізації 15,036  1,168  41  (262)  15,983 

          OIBDA 8,712  (341)  (1)  (45)  8,325 

Знос та амортизація         (4,703) 

          
Операційний прибуток         3,622 

          
Фінансові доходи         186 

Фінансові витрати         (650) 

Прибуток від курсових 

різниць         71 

          
Прибуток до 

оподаткування         3,229 

 

Рік, який закінчився 31 грудня Мобільний  Роздрібні  Головний  Консолідо-



 

 

2018 року: бізнес продажі офіс і 

міжсегментні 

виключення 

вано  

        

Доходи від реалізації        

Зовнішні клієнти 12,623  176  -  12,799 

Міжсегментні операції 13  105  (118)  - 

        

Усього доходів від реалізації 12,636  281  (118)  12,799 

        

OIBDA 6,978  (103)  (11)  6,864 

        

Знос та амортизація       (4,088) 

        

Операційний прибуток       2,776 

        

Фінансові доходи       165 

Фінансові витрати       (745) 

Прибуток від курсових різниць       11 

        

Прибуток до оподаткування       2,207 

 

Деталізація доходів від реалізації: 

 

Рік, який закінчився 

31 грудня 2019 року: 

Мобільни

й бізнес  

Роздрібні 

продажі  

Інші 

послуги  Усього 

        

Доходи від реалізації        

Послуги мобільного зв’язку 14,844  -  -  14,844 

Інші послуги 49  39  6  94 

Реалізація товарів 125  920  -  1,045 

        

Усього доходів від 

реалізації 15,018  959  6  15,983 

 

Рік, який закінчився 31 грудня 2018 року:  

Мобільни

й бізнес  

Роздрібні 

продажі  Усього 

      

Доходи від реалізації      

Послуги мобільного зв’язку 12,526  5  12,531 

Реалізація товарів 97  171  268 

      

Усього доходів від реалізації 12,623  176  12,799 

 

Усі доходи від реалізації згенеровані в Україні, включно з доходами від послуг роумінгу та 

інтерконекту (оскільки послуги надаються в Україні). 

 

 

5. ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА ДОГОВОРАМИ З КЛІЄНТАМИ 

 

Доходи від реалізації визнаються у тій мірі, в якій Група поставила товари або надала послуги за 

договором, і коли суму доходів можна визначити достовірно та існує вірогідність, що Група 

отримає економічні вигоди, пов’язані з операцією. Доходи від реалізації оцінюються за 



 

 

справедливою вартістю компенсації до отримання, за вирахуванням податку на додану вартість, 

7.5% збору до Державного пенсійного фонду та знижок. 

 

Група отримує доходи від реалізації від надання мобільних телекомунікаційних послуг (плати за 

доступ, передачі СМС-повідомлень, плата за інтерконект, телевізійного та музичного контенту і 

плати за з’єднання), а також продажу обладнання, аксесуарів. Продукти та послуги можуть 

продаватися окремо або у комбінованих пакетах. Найістотніша частина доходів стосується 

передоплачених договорів. 

 

Доходи від плати за доступ, передачі СМС-повідомлень, плата за інтерконект визнаються тоді, 

коли послуги надаються. Вони визнаються або на базі використання (хвилинах обробленого 

трафіку, обсягу переданих даних) або плині часу (місячна абонентська плата). Доходи від 

реалізації передоплачених послуг переносяться на майбутні періоди до того часу, поки клієнт не 

споживе послуги або закінчиться їх строк дії. Це призводить до визнання зобов’язань за 

договорами у складі консолідованого звіту про фінансовий стан та більшої величини 

надходжень грошових коштів від операційної діяльності у тому році, в якому отримані 

передоплати від клієнтів, тоді як споживання послуг відбувається у подальші роки. 

 

Доходи від надання телевізійного та музичного контенту визнаються тоді, коли Група надає 

послуги, і визнаються у сумі комісій до отримання Групою (діє як агент) згідно з вимогами 

МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», оскільки Група не контролює такі 

послуги до передачі їх клієнту. 

 

Група визнає первісну плату за підключення за своїми передоплаченими тарифними планами з 

моменту активації абонентів протягом строку дії договору, під час якого сторони мають чинні 

права та зобов’язання, забезпечені правовим захистом, а саме один місяць згідно українського 

законодавства.  

 

Доходи від реалізації товарів (головним чином, мобільних телефонів та інших мобільних 

пристроїв) визнаються тоді, коли істотні ризики та винагороди від володіння товаром 

переходять до клієнта. 

 

Для комбінованих пакетів Група обліковує індивідуальні продукти та послуги окремо, якщо 

вони є чітко вираженими, тобто продукт або послугу, а також вигоду клієнта, можна 

ідентифікувати окремо від інших об’єктів у комбінованому пакеті, і клієнт може отримати 

вигоду від них. Компенсація за угодою розподіляється на кожний окремий продукт та послугу 

на основі їх відповідної справедливої вартості. Визначена справедлива вартість індивідуальних 

елементів загалом базується на цінах, за якими товар\послуга регулярно продається самостійно 

після врахування будь-яких відповідних знижок за обсяг. Заохочування, які надаються клієнтам, 

зазвичай пропонуються на момент підписання нового договору або у рамках рекламних 

пропозицій. Заохочення, які являють собою зменшення ціни продажу послуги (дисконти), 

визнаються у тому періоді, якого вони стосуються, коли визнаються відповідні доходи від 

реалізації, та відображаються як зменшення як торгової дебіторської заборгованості, так і 

доходів від надання послуг. 

 

Група визнає доходи від надання телекомунікаційних послуг із плином часу, а доходи від 

реалізації товарів на певний момент часу. 

 

Група надає ретроспективні знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними мобільними 

операторами. Для оцінки змінної суми компенсації цих знижок Група використовує первісні 



 

 

дані трафіку, які коригуються щомісяця для відображення нової доступної інформації. 

Зобов’язання щодо очікуваних майбутніх знижок до сплати визнається як зменшення доходів 

від реалізації у складі торгової та іншої кредиторської заборгованості у наведеному 

консолідованому звіті про фінансовий стан.  

 

Доходи від надання послуг за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, були 

представлені таким чином: 
 

 2019  2018 

     

Доходи від мобільних абонентів 12,010  9,687 

Доходи від послуг інтерконекту 2,518  2,479 

Інші доходи 410  365 

     

Усього 14,938  12,531 

 

До інших доходів належать доходи від послуг роумінгу для гостьових абонентів, послуг 

фіксованого зв’язку та інші доходи. 

 

Загальна сума реалізації товарів за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, становила 1,045 

мільйонів гривень (2018: 268 мільйонів гривень). 

 

6. СОБІВАРТІСТЬ надання послуг 

 

Собівартість надання послуг послуг за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, була 

представлена таким чином: 

 

 2019  2018 

     

Витрати на послуги інтерконекту 1,667  1,494 

Електроенергія та інші виробничі витрати 935  834 

Витрати на використання радіочастот 824  794 

Витрати на роумінг 295  363 

Заробітна плата і соціальні внески виробничого персоналу 221  199 

Витрати на додаткові послуги та інші прямі витрати 41  30 

     

Усього 3,983  3,714 

 

7. ВИТРАТИ НА збут, ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ 

ВИТРАТИ 

 

Витрати на збут, загальногосподарські та адміністративні витрати за роки, які закінчилися 

31 грудня 2019 та 2018 років, були представлені таким чином: 

 

 2019  2018 

    

Заробітна плата і соціальні внески 1,340  845 

Витрати на рекламу та маркетинг 451  355 

Комісії дилерів 338  272 

Загальні витрати на утримання офісу 243  187 



 

 

Білінг та обробка даних 167  172 

Податки, окрім податку на прибуток 107  105 

Інші витрати 128  86 

    

Усього 2,774  2,022 

 

До складу інших витрат за 2019 рік включено витрати з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності ВФ Україна та ТОВ «ВФ Ритейл». Крім обов’язкового аудиту, у 2019 році аудитором 

надавалися інші незаборонені законодавством професійні послуги у загальній сумі 10,338 тисяч 

гривень. 

 

Зростання заробітної плати і соціальних внесків пояснюється розширенням роздрібної торгової 

діяльності Групи (ТОВ «ВФ Ритейл»). Група збільшила загальну кількість своїх магазинів на 

104 одиниці протягом року, і на кінець року їх кількість становила 249 магазинів, у результаті 

чого кількість торгового персоналу збільшилась на 590 чоловік. 

 

 

8. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Фінансові доходи та витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, були 

представлені таким чином: 

 

 2019  2018 

Відсоткові витрати, що пов’язані з:    

– Облігаціями до сплати і фінансуванням з боку 

виробника/постачальника (фінансові зобов’язання за 

амортизованою вартістю) 62  205 

– Амортизацією витрат на випуск боргових інструментів 2  7 

– Орендними зобов’язаннями 551  503 

– Резервами: амортизацією дисконту 35  30 

    

Усього відсоткових витрат 650  745 

    

– Відсоткові доходи за банківськими депозитами (фінансові 

активи за амортизованою вартістю) 186  165 

    

Фінансові доходи 186  165 

    

Чисті фінансові витрати (464)  (580) 

 

9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

 

Податок на прибуток Групи розраховується у відповідності до українського законодавства і 

базується на оподатковуваному прибутку за період. Ставка податку на прибуток підприємств в 

Україні становить 18%. 

 

Стандартна ставка утримуваного податку в Україні, яка застосовується до розподілу та виплати 

дивідендів, становить 15%, однак, Договір про уникнення подвійного оподаткування між 

Україною та Королівством Нідерландів передбачає можливість застосовувати зменшену 



 

 

податкову ставку у розмірі 0% або 5% до доходів з дивідендів. Під час розподілу дивідендів на 

користь компанії Preludium B.V. Компанія застосовувала зменшену ставку утримуваного 

податку у розмірі 5% згідно з Договором про уникнення подвійного оподаткування. 

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються стосовно тимчасових різниць, які 

виникають між балансовою вартістю активів та зобов’язань у консолідованій фінансовій 

звітності та відповідними податковими базами активів та зобов’язань, які призведуть до 

виникнення майбутніх оподатковуваних сум або сум, які підлягають вирахуванню. Відстрочені 

податкові активи та зобов’язання оцінюються із використанням чинних податкових законів та 

ставок, які будуть застосовуватися до періодів, у яких, як передбачається, різниці будуть 

реалізовані. 

 

Істотні компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 

2018 років, були представлені таким чином: 
 

 2019  2018 

    

Поточний податок на прибуток 619  244 

Відстрочений податок 71  216 

    

Усього витрат з податку на прибуток за період 690  460 

 

Згідно законодавства ставка податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 

2018 років, становила 18%. 

 

 2019  2018 

    

Ставка податку на прибуток згідно законодавства за рік 18.0  18.0 

    

Коригування на:    

Збиток дочірнього підприємства «ВФ Ритейл», стосовно якого 

не були визнані відстрочені податкові активи 3.3  1.2 

Витрати, які не вираховуються для цілей оподаткування 0.1  0.1 

Вплив орендних витрат, які не підлягають вирахуванню для 

цілей оподаткування -  1.5 

    

Ефективна ставка податку на прибуток 21.4  20.8 

 

Група відобразила такі відстрочені активи з податку на прибуток у консолідованому звіті про 

фінансовий стан: 

 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    

Відстрочені податкові активи 525  596 

    

Чисті відстрочені податкові активи 525  596 

 

Інформація про рух відстрочених податкових активів та зобов’язань за рік, який закінчився 

31 грудня 2019 року, була представлена таким чином: 



 

 

 

 

31 грудня 

2018 року  

Визнано у 

складі 

прибутку/ 

збитку  

31 грудня 

2019 року 

      

Активи/(зобов’язання), які виникають у 

результаті податкового впливу:      

Зносу основних засобів 296  (48)  248 

Резерву на покриття збитків від дебіторської 

заборгованості від факторингової компанії 

та залишку грошових коштів, утримуваних 

у проблемному банку 218  -  218 

Нарахованих витрат 57  (56)  1 

Зобов’язань на демонтаж основних засобів та 

відновлення земельних ділянок 41  10  51 

Резерву на покриття збитків від сумнівної 

заборгованості  12  (3)  9 

Плати за з’єднання майбутніх періодів та 

передоплат абонентів 5  (5)  - 

Капіталізації витрат на заключення 

договорів (40)  26  (14) 

Інших витрат 7  5  12 

      

Чисті відстрочені податкові активи 596  (71)  525 

 

Інформація про рух відстрочених податкових активів та зобов’язань за рік, який закінчився 

31 грудня 2018 року, була представлена таким чином: 
 

 

31 грудня 

2017 року  

Коригування 

у результаті 

первісного 

застосування 

нових 

стандартів 

МСФЗ  

Визнано у 

складі 

прибутку/ 

збитку  

31 грудня 

2018 року 

        

Активи/(зобов’язання), які 

виникають у результаті 

податкового впливу:        

Резерву на дебіторську 

заборгованість від 

факторингової компанії та 

залишку грошових коштів, 

утримуваних у проблемному 

банку 364  -  (146)  218 

Зносу основних засобів 319  -  (23)  296 

Плати за з’єднання майбутніх 

періодів та передоплат 

абонентів 66  -  (61)  5 



 

 

Нарахованих витрат 76  -  (19)  57 

Резерву на покриття збитків 

від сумнівної заборгованості 12  1  (1)  12 

Зобов’язань на демонтаж 

основних засобів та 

відновлення земельних 

ділянок 11  -  30  41 

Капіталізації витрат на 

заключення договорів -  (35)  (5)  (40) 

Інших витрат (2)  -  9  7 

         

Чисті відстрочені податкові 

активи 846  (34)  (216)  596 

 

Податкові збитки дочірнього підприємства «ВФ Ритейл», стосовно яких не були визнані 

відстрочені податкові активи у консолідованому звіті про фінансовий стан на 31 грудня 

2019 року, становили 646 мільйонів гривень (2018: 148 мільйонів гривень) і вони не мають 

кінцевого терміну. Згідно з українським законодавством, поточна структура Групи не дозволяє 

зараховувати перенесені на майбутні періоди збитки однієї компанії Групи до оподатковуваного 

прибутку іншої компанії Групи. 

 

10. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою грошові кошти у касі і на банківських 

рахунках, а також короткострокові банківські депозити із первісними термінами погашення до 

трьох місяців. Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти на банківських рахунках 

утримувались у чотирьох надійних банках – АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Креді Агріколь 

Банк», АТ «Укрсиббанк» та АТ «ІНГ Банк Україна», розташованих в Україні (31 грудня 2018 

року: у п’яти надійних банках, розташованих в Україні). До еквівалентів грошових коштів 

належать грошові кошти в дорозі у сумі 126 мільйонів гривень (31 грудня 2018 року: 65 

мільйонів гривень), які являють собою грошові кошти, сплачені абонентами, але ще не отримані 

від фінансових установ. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти були представлені таким чином: 
 

 

Ставки 

депозитів 

31 грудня  

2019 року 

Ставки 

депозитів 

31 грудня  

2018 року 

Грошові кошти та їх еквіваленти у 

банках та у касі в:     

Українських гривнях  613  560 

Євро   125  467 

Доларах США  24  4 

     

Короткострокові депозити із 

первісним терміном погашення 

до 92 днів в:     

Українських гривнях 8.5%-13.3% 672 

17.5%-

18.5% 1,233 

Євро   - 0.25% 365 

     



 

 

Усього грошових коштів та їх 

еквівалентів  1,434  2,629 

 

 

У зв’язку із придбанням компанії Preludium B.V. компанією ТОВ «Телко Солюшнз енд 

Інвестментс» у грудні 2019 року, ПрАТ «ВФ Україна» уклало угоду застави із банком Raiffeisen 

Bank International AG для забезпечення зобов’язань ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» за 

синдикованим кредитом від J.P. Morgan Securities plc та Raiffeisen Bank International AG. 

Зобов’язання ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» були забезпечені грошовими коштами та 

депозитними рахунками ПрАТ «ВФ Україна» у банках, включно з короткостроковими 

інвестиціями (на загальну суму 1,595 мільйонів гривень станом на 31 грудня 2019 року). Після 

погашення синдикованого кредиту 2 березня 2020 року дію договору застави на грошові кошти 

та депозитні рахунки було припинено. 

 

11. КОРОТКОСТРОКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

 

Короткострокові інвестиції представлені строковими депозитами, первісні терміни погашення за 

якими перевищують три місяці і які підлягають погашенню у строк до дванадцяти місяців. 

Станом на 31 грудня 2019 року строкові депозити були деноміновані у євро і мали відсоткову 

ставку у розмірі 0.1%, та їх сума становила 436 мільйонів гривень. Станом на 31 грудня 2018 

року строкові депозити були деноміновані у євро і мали відсоткову ставку у розмірі 0.25%, та їх 

сума становила 324 мільйони гривень. Короткострокові інвестиції Групи оцінюються за 

амортизованою вартістю. 

 

12. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

Торгова та інша дебіторська заборгованість відображається за ціною відповідної операції. 

Балансова вартість усієї торгової дебіторської заборгованості зменшується на суму відповідних 

резервів на покриття очікуваних кредитних збитків. 

 

Для торгової дебіторської заборгованості Група застосовує спрощений підхід і розраховує 

очікувані кредитні збитки на основі очікуваних кредитних збитків на увесь строк дії фінансових 

інструментів. Для дебіторської заборгованості від абонентів резерв на покриття очікуваних 

кредитних збитків розраховується із використанням матриці резервів. Ставки резерву базуються 

на кількості прострочених днів для груп різноманітних сегментів клієнтів з аналогічними 

характеристиками збитків. Розрахунок відображає зважений на вірогідність результат та усю 

обґрунтовану і підтверджувану інформацію, доступну на звітну дату, щодо минулих подій, 

поточних умов та прогнозів стосовно майбутніх економічних умов. Загалом дебіторська 

заборгованість від абонентів вважається знеціненою, коли вона прострочена на більше ніж 180 

днів, і списується після закінчення терміну позовної давності.  

 

Очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю, окрім дебіторської заборгованості 

від абонентів, оцінюються на індивідуальній основі на підставі історичної інформації (збитків у 

минулому) та прогнозної інформації, коли така є доступною. Дебіторська заборгованість, окрім 

дебіторської заборгованості від абонентів, списується після закінчення строку позовної давності 

або за результатами внутрішніх розслідувань.  

 

Група отримує знижки за обсяг за угодами роумінгу з міжнародними мобільними операторами 

та обліковує отримані знижки як зменшення витрат на роумінг. Отримана у результаті 

дебіторська заборгованість визнається у складі торгової та іншої дебіторської заборгованості у 



 

 

наведеному консолідованому звіті про фінансовий стан. Така дебіторська заборгованість 

погашається раз на рік. 

 

Поточна торгова та інша дебіторська заборгованість була представлена таким чином: 
 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    

Роумінг 361  186 

Інтерконект 135  140 

Абоненти 82  154 

Інша торгова дебіторська заборгованість 59   18  

Дилери  42  51 

Інша дебіторська заборгованість 5  13 

Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків (49)  (66) 

Дебіторська заборгованість факторингової компанії за 

проданими інвестиціями у проблемних банках «Дельта Банк» 

і «Київська Русь» (зазнали зменшення корисності у повному 

обсязі у результаті дії кредитного ризику) 961  961 

Залишок грошових коштів у проблемному банку «Платинум 

Банк» 250  250 

Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків від 

дебіторської заборгованості, яка зазнала зменшення 

корисності у результаті дії кредитного ризику щодо 

проблемних банків (1,211)  (1,211) 

    

Усього торгової та іншої дебіторської заборгованості 635  496 

    

Поточна торгова та інша дебіторська заборгованість 635  496 

 

Більшість залишків торгової дебіторської заборгованості Групи погашаються протягом 30 днів. 

До прийняття будь-якого нового клієнта Група оцінює кредитну якість потенційного клієнта і 

визначає кредитні ліміти окремо для кожного індивідуального клієнта. 

 

У 2015 році Компанія уклала факторингову угоду стосовно залишків грошових коштів, 

розміщених у проблемних банках «Дельта Банк» (1,627 мільйонів гривень) та «Київська Русь» 

(328 мільйонів гривень), за якою факторингова компанія була зобов’язана відшкодувати Групі 

до 50% та 45% залишків грошових коштів, відповідно. Станом на 31 грудня 2017 року 

дебіторська заборгованість від факторингової компанії у сумі 961 мільйон гривень та грошові 

кошти у проблемному банку «Платинум Банк» (250 мільйонів гривень) зазнали зменшення 

корисності у повному обсязі у силу високого кредитного ризику контрагентів. Станом на 

31 грудня 2018 року визнані очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансових інструментів 

оцінювались у тій самій сумі, що й істотна прострочена дебіторська заборгованість, яка зазнала 

зменшення корисності у повному обсязі у результаті дії кредитного ризику. 

 

Торгова дебіторська заборгованість від роумінгу станом на 31 грудня 2019 року була 

представлена за вирахуванням 70 мільйонів гривень, згорнутими за рахунок відповідної торгової 

кредиторської заборгованості за роумінг (Примітка 17) (31 грудня 2018 року: 79 мільйонів 

гривень). Торгова дебіторська заборгованість від послуг інтерконекту станом на 31 грудня 2019 

року представлена за вирахуванням 95 мільйонів гривень, згорнутими за рахунок відповідної 



 

 

торгової кредиторської заборгованості за послуги інтерконекту (Примітка 17) (31 грудня 2018 

року: 92 мільйони гривень). 

 

Аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками погашення та відповідного 

резерву на покриття очікуваних кредитних збитків станом на 31 грудня 2019 року був 

представлений таким чином: 

 

Дебіторська заборгованість 

від абонентів, оцінена на 

предмет зменшення 

корисності на основі 

матриці резервів 

Середньо-

зважений 

рівень 

збитку  

Валова 

балансова 

вартість  

Резерв на 

покриття 

збитків (на 

основі 

матриці 

резервів)  

Зазнали 

зменшення 

корисності у 

результаті дії 

кредитного 

ризику 

        

Короткострокова 1%  37  (1.0)  Ні 

        

1–30 прострочених днів 14%  5  (0.7)  Ні 

31–60 прострочених днів 29%  3  (0.8)  Ні 

60–90 прострочених днів 53%  1  (0.5)  Ні 

90–120 прострочених днів 67%  1  (0.5)  Ні 

120–150 прострочених днів 73%  1  (1.0)  Ні 

150–180 прострочених днів 85%  1  (0.5)  Ні 

Понад 180 прострочених днів 100%  33  (33.0)  Так 

        

Усього 30%  82  (38)   

 

Станом на 31 грудня 2019 року Група визнала очікувані кредитні збитки у сумі 1,222 мільйони 

гривень за дебіторською заборгованістю іншою, ніж заборгованість від абонентів, що мала 

валову балансову вартість 1,813 мільйонів гривень. Оцінка здійснювалась на індивідуальній 

основі на основі історичної та прогнозної інформації. 

 

У таблиці нижче подано зведені результати щодо змін резерву на покриття очікуваних 

кредитних збитків за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року: 

 

 2019 

  

Залишок на початок року, розрахований згідно з МСФЗ 9 (1,277) 

  

Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків (2) 

Списання дебіторської заборгованості 19 

  

Залишок на кінець року (1,260) 

 

Аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками погашення та відповідного 

резерву на покриття очікуваних кредитних збитків станом на 31 грудня 2018 року був 

представлений таким чином: 
 



 

 

Дебіторська заборгованість 

від абонентів, оцінена на 

предмет зменшення 

корисності на основі 

матриці резервів 

Середньо-

зважений 

рівень 

збитку  

Валова 

балансова 

вартість  

Резерв на 

покриття 

збитків (на 

основі 

матриці 

резервів)  

Зазнали 

зменшення 

корисності у 

результаті 

дії 

кредитного 

ризику 

        

Короткострокова 1%  99  (0.9)  Ні 

        

1–30 прострочених днів 19%  8  (1.5)  Ні 

31–60 прострочених днів 35%  3  (1.1)  Ні 

60–90 прострочених днів 60%  1  (0.7)  Ні 

90–120 прострочених днів 75%  1  (0.5)  Ні 

120–150 прострочених днів 85%  1  (1)  Ні 

150–180 прострочених днів 90%  1  (0.9)  Ні 

Понад 180 прострочених днів 100%  40  (39.8)  Так 

        

Усього 30%  154  (46.4)   

 

Станом на 31 грудня 2018 року Група визнала очікувані кредитні збитки у сумі 1,231 мільйон 

гривень за дебіторською заборгованістю іншою, ніж заборгованість від абонентів, що мала 

валову балансову вартість 1,619 мільйонів гривень. Оцінка здійснювалась на індивідуальній 

основі на основі історичної та прогнозної інформації. 

 

У таблиці нижче подано зведені результати щодо змін резерву на покриття очікуваних 

кредитних збитків за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року: 

 

 2018 

  

Залишок на початок року, розрахований згідно з МСБО 39 (1,277) 

  

Додатковий резерв, необхідний згідно з МСФЗ 9 (4) 

  

Залишок на початок року, розрахований згідно з МСФЗ 9 (1,281) 

  

Резерв на покриття очікуваних кредитних збитків (14) 

Списання дебіторської заборгованості 18 

  

Залишок на кінець року (1,277) 

 

13. ЗАПАСИ 

 

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю 

реалізації. Первісна вартість запасів визначається із використанням методу середньозваженої 

вартості. Мобільні телефони та аксесуари, утримувані для продажу, відносяться на витрати у 

момент продажу. Група регулярно оцінює свої запаси для виявлення застарілих та неліквідних 

запасів. 

 

Запаси були представлені таким чином: 



 

 

 

 
31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

     

Мобільні телефони та аксесуари 225  159 

Реклама та інші матеріали 17  20 

СІМ-картки та передоплачені телефонні картки 13  9 

     

Усього запасів 255  188 

 

Запаси на кінець 2019 року збільшились у результаті розширення роздрібної торгової діяльності 

Групи. Станом на 31 грудня 2019 року операційну діяльність провадили 249 магазинів (2018: 

145 магазинів).  

 

Інші матеріали представлені, головним чином, автомобільними компонентами та IT 

компонентами, витратами на рекламу, канцелярськими товарами, пальним та допоміжними 

матеріалами.  

 

Витрати на формування резерву на списання запасів були включені до складу собівартості 

реалізації товарів у консолідованому звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи. 

 

Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, до собівартості реалізованих 

товарів були віднесені такі витрати: 
 

 2019  2018 

     

Собівартість реалізованих товарів 994  260 

Резерв на списання запасів 5  1 

     

Усього собівартості реалізованих товарів 999  261 

 
 

14. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

 

Основні засоби, включно із покращенням об’єктів основних засобів, відображаються за 

первісною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та витрат від зменшення корисності. 

Основні засоби зі строками корисного використання більше одного року капіталізуються за 

історичною вартістю та амортизуються на прямолінійній основі протягом строків корисного 

використання: 
 

  

Обладнання мережі та базових станцій:  

Інфраструктура мережі 3–20 років 

Інше  3–15 років 

  
Земля і будівлі:  

Будівлі  20–50 років 

Покращення орендованого майна 

Менший із двох періодів: 

очікуваного строку 

корисного використання або 

строку дії оренди 

  



 

 

Офісне обладнання, транспортні засоби та інші основні 

засоби:  

Офісне обладнання 3–20 років 

Транспортні засоби 3–7 років 

Інші основні засоби 3–20 років 
 

 

Очікувані строки корисного використання та методи амортизації переглядаються на кінець 

кожного звітного року. Вплив будь-яких змін в оцінках обліковується перспективно. 

 

Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття об’єкта основних засобів, визначається 

як різниця між будь-якими надходженнями від продажів і балансовою вартістю активу і 

визнається у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки та інші сукупні доходи. 

 

Незавершене будівництво, а також утримуване для встановлення обладнання, не амортизується 

до тих пір, поки побудований або встановлений актив не буде готовий до використання за 

призначенням. Витрати на технічне обслуговування та ремонт відносяться на витрати у тому 

періоді, в якому вони були понесені, у той час як оновлення та вдосконалення капіталізуються. 

 

Згідно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів», основні засоби перевіряються на 

предмет зменшення корисності тоді, коли обставини вказують на існування потенційного 

зменшення корисності. 

 

Суми очікуваного відшкодування активів та одиниць, які генерують грошові потоки, базуються 

на оцінках, включно з визначенням відповідних одиниць, які генерують грошові потоки, ставок 

дисконтування, оцінок майбутніх показників діяльності, дохідності активів, строків та сум 

майбутніх операцій придбання основних засобів, припущень щодо майбутніх ринкових умов та 

довгострокового рівня зростання (ліквідаційної вартості). Зміна припущень, особливо стосовно 

ставки дисконтування та рівня зростання, використаних для оцінки суми відшкодування активів, 

може істотно вплинути на результати оцінки Групи щодо зменшення корисності. 

 

Група розраховує суму резерву на демонтаж основних засобів та відновлення земельних ділянок 

тоді, коли Група має правове або конструктивне зобов’язання у зв’язку із виведенням з 

експлуатації основних засобів (Примітка 20). 

 

Балансова вартість основних засобів станом на 31 грудня 2019 та 2018 років була представлена 

таким чином: 
 

 

Обладнання 

мережі та 

базових 

станцій  
Земля та 

будівлі  

Офісне 

обладнання, 

транспортні 

засоби та інші 

основні 

засоби  

Незавершене 

будівництво 

та 

обладнання 

для 

встановлення  Усього 

          

Первісна вартість          

          

31 грудня 2017 року 18,117  620  2,148  1,041  21,926 

          

Надходження 844  16  85  1,867  2,812 

Переведено в експлуатацію 2,033  44  174  (2,251)  - 

Вибуття  (582)  (2)  (25)  (6)  (615) 

          



 

 

31 грудня 2018 року 20,412  678  2,382  651  24,123 

          

Надходження 952  13  22  1,938  2,925 

Переведено в експлуатацію 1,564  55  276  (1,895)  - 

Вибуття  (4,212)  (180)  (832)  (19)  (5,243) 

          

31 грудня 2019 року 18,716  566  1,848  675  21,805 

          

Накопичена амортизація 

та зменшення 

корисності          

          

31 грудня 2017 року (11,403)  (247)  (1,658)  -  (13,308) 

          

Нарахування за рік (1,696)  (69)  (197)  -  (1,962) 

Вибуття 578  1  24  -  603 

          

31 грудня 2018 року (12,521)  (315)  (1,831)  -  (14,667) 

          

Нарахування за рік (1,943)  (35)  (242)  -  (2,220) 

Вибуття 4,181  180  831  -  5,192 

          

31 грудня 2019 року (10,283)  (170)  (1,242)  -  (11,695) 

          

Балансова вартість          

          

31 грудня 2018 року 7,891  363  551  651  9,456 

          

31 грудня 2019 року 8,433  396  606  675  10,110 

 

Причинами суттєвих вибуттів є широкомасштабне оновлення елементів мережі у результаті змін 

технологій, отримання нових видів ліцензій та потребою задовільнити збільшення попиту на 

послуги із передачі даних. У результаті зміни технологій на ринку телекомунікаційних послуг 

Компанія знаходиться к постійному процесі зміни елементів мережі. Наприклад, у 2015 році був 

здійснений перехід до технологій 3G, у 2018 році – до технологій 4G у діапазоні 1,800 МГц, і у 

2020 році планується перейти до технологій 4G у діапазоні 900 МГц. 

 

У кінці 2019 року Група переглянула свої повністю замортизовані основні засоби для виявлення 

і списання активів, які більше не використовуються (загальна первісна вартість таких активів 

становила 4,336 мільйонів гривень). Первісна вартість повністю замортизованих основних 

засобів станом на 31 грудня 2019 року становила 5,041 мільйон гривень (31 грудня 2018 року: 

9,300 мільйонів гривень). 

 

15. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

 

До нематеріальних активів належить, в основному, програмне забезпечення для білінгу, 

телекомунікацій, бухгалтерського обліку та офісне програмне забезпечення, а також номерна 

ємкість та ліцензії. Ці активи є активами з обмеженими строками корисного використання. Вони 

спочатку визнаються за первісною вартістю і амортизуються на прямолінійній основі протягом 

очікуваних строків корисного використання. 

 

Згідно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів» нематеріальні активи із 

необмеженими строками корисного використання і нематеріальні активи, ще не введені в 

експлуатацію, мають перевірятися на предмет зменшення корисності щороку або частіше, коли 



 

 

з’являються індикатори зменшення корисності. Інші активи перевіряються на предмет 

зменшення корисності тоді, коли обставини вказують на існування потенційного зменшення 

корисності.  

 

Суми відшкодування активів та одиниць, які генерують грошові потоки, базуються на оцінках, 

включно з визначенням відповідних одиниць, які генерують грошові кошти, ставок 

дисконтування, оцінок майбутніх показників діяльності, дохідності активів, строків та сум 

майбутніх операцій придбання нематеріальних активів, припущень щодо майбутніх ринкових 

умов та довгострокового рівня зростання (ліквідаційної вартості). Зміна припущень, особливо 

стосовно ставки дисконтування та рівня зростання, використаних для оцінки суми 

відшкодування активів, може істотно вплинути на результати оцінки Групи щодо зменшення 

корисності. 

 

Балансова вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня 2019 та 2018 років була 

представлена таким чином: 
 

 Ліцензії   

Білінгова 

система та 

інше 

програмне 

забезпечення  

Номерна 

ємкість  Усього 

        
Строки корисного 

використання, років Від 1 до 19  Від 1 до 15  Від 1 до 15   

        
Первісна вартість        

        
31 грудня 2017 року 4,066  5,131  49  9,246 

        
Надходження 2,849  1,144  -  3,993 

Вибуття (81)  (508)  -  (589) 

        
31 грудня 2018 року 6,834  5,767  49  12,650 

        
Надходження 6  1,011  -  1,017 

Вибуття (356)  (3,462)  (3)  (3,821) 

        
31 грудня 2019 року 6,484  3,316  46  9,846 

        Накопичена амортизація та 

зменшення корисності        

        
31 грудня 2017 року (896)  (3,658)  (46)  (4,600) 

        
Нарахування за рік (372)  (1,008)  (1)  (1,381) 

Вибуття 81  508  -  589 

        
31 грудня 2018 року (1,187)  (4,158)  (47)  (5,392) 

        
Нарахування за рік (474)  (1,108)  (1)  (1,583) 

Вибуття  342  3,455  3  3,800 

        
31 грудня 2019 року (1,319)  (1,811)  (45)  (3,175) 

        Балансова вартість        

        
31 грудня 2018 року 5,647  1,609  2  7,258 

        31 грудня 2019 року 5,165  1,505  1  6,671 

Причинами суттєвих вибуттів є широкомасштабне оновлення елементів мережі та відповідного 

програмного забезпечення у результаті зміни технологій, отримання нових видів ліцензій та 

потребою задовільнити збільшення попиту на послуги із передачі даних та нових видів послуг 

зв’язку. Причинами для істотного вибуття є також поява нових послуг та вимог щодо мережі та 

випуск нових версій програмного забезпечення. 



 

 

 

У кінці 2019 року Група переглянула свої повністю замортизовані нематеріальні активи для 

виявлення і списання активів, які більше не використовуються (загальна первісна вартість таких 

нематеріальних активів становила 3,497 мільйонів гривень). Первісна вартість повністю 

замортизованих нематеріальних активів станом на 31 грудня 2019 року становила 907 мільйонів 

гривень (31 грудня 2018 року: 3,507 мільйонів гривень). 

 

У зв’язку з наданням телекомунікаційних послуг, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, видала Групі низку ліцензій на користування 

радіочастотами для мереж GSM, UMTS, LTE. Сума нематеріальних активів, створених власними 

силами, не була суттєвою. 

 

У березні 2015 року Група отримала загальнодержавну ліцензію на надання телекомунікаційних 

послуг для мережі UMTS (3G), взявши участь у відкритому тендері. Згідно з умовами ліцензії, 

Група також уклала угоди на конверсію наданих частот для комерційного договори з 

Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України та Державною 

службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Для конверсії частот Група 

сплатила 657 мільйонів гривень до 1 січня 2018 року і 230 мільйонів гривень у 2018 році (2019: 

нуль). Витрати на конверсію були капіталізовані і включені до складу первісної вартості 

ліцензій. 

 

У січні та березні 2018 року, Група отримала ліцензії на 4G LTE у діапазонах 2510–2520/2630–

2640 МГц та 1780–1785/1875–1880 МГц за результатами участі у загальнодержавному аукціоні. 

Період дії ліцензій становить 15 років. За умовами ліцензій на LTE, ПрАТ «ВФ Україна» 

зобов’язана була розпочати надавати послуги LTE для, як мінімум, 90% населення у кожному 

регіональному центрі України (за деякими виключеннями) протягом 12 місяців від дати набуття 

чинності ліцензій. Від ПрАТ «ВФ Україна» також вимагається розпочати надавати послуги LTE 

для, як мінімум, 90% населення у кожному населеному пункті із населенням більше 10,000 

жителів (за деякими виключеннями) протягом 42 місяців від дати видачі ліцензій. За конверсію 

радіочастотного ресурсу ПрАТ «ВФ Україна» сплатила 146 мільйонів гривень у 2018 році (2019: 

нуль). 

 

На думку керівництва, станом на 31 грудня 2019 року Група дотримувалась умов ліцензій, 

зазначених вище.  

 

16. ВИТРАТИ НА ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРІВ 

 

Група капіталізує певні супутні витрати, понесені для заключення договору з клієнтом, якщо 

керівництво очікує, що ці витрати можна буде відшкодувати.  

 

Витрати на заключення договорів включають комісії, виплачені дистриб’юторам-третім 

сторонам, а також відповідну компенсацію торговим працівникам Групи за заключення 

договору з клієнтом. Ці витрати амортизуються на прямолінійній основі протягом середнього 

строку життя абонента (28 місяців). 

 

Група використовує спрощення, передбачене у МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з 

клієнтами», яке дозволяє відносити на витрати договірні витрати у періоді, коли вони були 

понесені, коли очікувана тривалість договору становить до одного року. 

 



 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років залишки витрат на заключення договорів, 

капіталізованих Групою, були представлені таким чином: 
 

 

Витрати на 

заключення 

договорів 

  

Строки корисного використання, місяців 28 

  

Первісна вартість   

  

31 грудня 2017 року - 

  

Вплив від прийняття до застосування МСФЗ 15 334 

Надходження  165 

  

31 грудня 2018 року 499 

  

Надходження  207 

Вибуття (264) 

  

31 грудня 2019 року 442 

  

Накопичена амортизація та зменшення корисності  

  

31 грудня 2017 року - 

  

Вплив від прийняття до застосування МСФЗ 15 (154) 

Нарахування за рік (145) 

  

31 грудня 2018 року (299) 

  

Нарахування за рік (165) 

Вибуття  264 

  

31 грудня 2019 року (200) 

  

Балансова вартість  

  

31 грудня 2018 року 200 

  

31 грудня 2019 року 242 

 

17. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 

Торгова та інша кредиторська заборгованість була представлена таким чином: 
 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

     



 

 

Торгова кредиторська заборгованість 595  486 

Кредиторська заборгованість за основні засоби та 

нематеріальні активи  885  714 

Нараховані зобов’язання 373  240 

Нарахована заробітна плата  38  26 

     

Усього торгової та іншої кредиторської заборгованості 1,891  1,466 

 

 

Кредиторська заборгованість збільшилась у порівнянні із попереднім роком, головним чином, у 

результаті збільшення капітальних придбань для будівництва мережі та запасів для задоволення 

попиту роздрібних продаж. 

 

 

18. АКТИВИ з права користування ТА ОРЕНДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Договори оренди Групи, в основному, стосуються оренди місць під мережеве обладнання (тобто 

землі, місця на вежах або площ на даху), мережевої інфраструктури та роздрібних магазинів, а 

також будівель, які використовуються для адміністративних або технічних цілей. Група 

вирішила застосовувати МСФЗ 16 «Оренда» до своїх договорів оренди нематеріальних активів 

(крім прав, утримуваних за ліцензійними угодами, які входять у сферу застування МСБО 38 

«Нематеріальні активи»).  

 

Група визнає актив з права користування та відповідне орендне зобов’язання стосовно усіх 

договорів оренди, які передають право контролю над використанням ідентифікованих активів 

протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію, за виключенням короткострокової 

оренди (за строком дії оренди до 12 місяців). Для цих договорів оренди Група визнає орендні 

витрати у складі операційних витрат протягом строку дії оренди. Під час визначення договору 

оренди Група використовує спрощення, передбачене в МСФЗ 16 «Оренда», яке дозволяє 

орендарю не відділяти неорендні компоненти договору, а, замість цього, обліковувати будь-яку 

оренду та пов’язані з нею неорендні компоненти як єдині угоди. 

 

Орендне зобов’язання первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, не 

виплачених на дату початку оренди, дисконтованих із використанням ставки додаткових 

запозичень Групи. Ставка додаткових запозичень Групи визначається на основі кредитних 

спредів кредитних пропозицій від банків для Групи у порівнянні з кривою дохідності із 

нульовим купоном для державних цінних паперів. Середньозважена ставка додаткових 

запозичень, застосованих до орендних зобов’язань, визнаних у консолідованому звіті про 

фінансовий стан на дату первісного застосування (1 січня 2018 року), становила 17.46%. 

Орендні виплати включають в себе фіксовані виплати, змінні платежі, які залежать від індексу 

або ставки, суми, які, як передбачається, будуть виплачені як гарантована ліквідаційна вартість, 

ціну виконання за опціоном на придбання, щодо якого Група має обґрунтовану впевненість, що 

вона зможе ним скористатися, а також плату за дострокове розірвання, крім випадків, коли у 

Групи є обґрунтована впевненість, що вона не збирається розривати договір достроково. Змінні 

виплати, які залежать від зовнішніх факторів (таких як обсяг продажів у конкретному 

роздрібному магазині) відносяться на витрати у тому періоді, в якому вони були понесені.  

 

Орендне зобов’язання переоцінюється тоді, коли відбуваються зміни у майбутніх орендних 

виплатах, які виникають у результаті змін індексу або ставки, якщо мають місце зміни в оцінці 

Групою суми, яка, як очікується, буде виплачена як гарантована ліквідаційна вартість, або якщо 



 

 

Група змінює свою оцінку стосовно того, чи зможе вона реалізувати опціон на придбання, 

подовження дії або розірвання договору. Відповідне коригування вноситься до балансової 

вартості активів з права користування або відображається у складі прибутку або збитку, якщо 

балансова вартість активів з права користування була зменшена до нуля. 

 

Активи з права користування спочатку оцінюються за первісною вартістю, яка являє собою 

первісну суму орендного зобов’язання, скориговану на будь-які здійснені орендні виплати на 

або до дати початку оренди, плюс будь-які прямі витрати понесені, мінус будь-які отримані 

суми орендних заохочень. Активи з права користування у подальшому амортизуються на 

прямолінійній основі протягом очікуваного строку дії оренди. Строк дії оренди відповідає 

безвідкличному періоду дії кожного договору, однак, у більшості випадків Група обґрунтовано 

впевнена, що зможе реалізувати опціони на подовження строків і, відповідно, терміни дії оренди 

подовжуються до строків, описаних нижче. Під час оцінки строків дії оренди Група враховує усі 

факти та обставини, які створюють економічний стимул для Групи щодо реалізації опціону на 

подовження строку оренду, такий як строки корисного використання активу, розташованого на 

орендованій ділянці, статистику щодо заміни майданчика, послідовність технологічних змін, 

прибутковість магазинів роздрібного продажу, а також витрати на розірвання або укладення 

договорів оренди.   

 

У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо очікуваних строків, протягом яких буде 

нараховуватися амортизація на активи з права користування: 

 
Оренда:  

Майданчиків для розміщення мережевого обладнання та базових станцій 

на дахах або всередині будівель 10 років 

Майданчиків для розміщення мережевого обладнання та базових станцій 

на землі 20 років 

Каналів  До 2 років 

Роздрібних магазинів До 6 років 

Адміністративних офісів, складів, критих гаражів Не менше 3 років 

Транспортних засобів 5 років 

Ексклюзивних прав користування торговою маркою 8 років 

 

Середня ефективна відсоткова ставка на 2019 рік приблизно дорівнює 20.7% для зобов’язань у 

гривнях (2018: 18.6%), 7.37% для зобов’язань у доларах США (2018: 7.14%) і 5.7% річних у євро 

для модифікації зобов’язання для ексклюзивних прав користування торговою маркою. 

 

Активи з права користування перевіряються на предмет зменшення корисності згідно з 

вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Дана вимога замінює попередню вимогу 

визнавати резерв на покриття збитків від обтяжливих договорів оренди. 

 

У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо балансової вартості активів з права 

користування: 

 

Оренда: 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    

Майданчиків для розміщення мережевого обладнання та 

базових станцій 2,369  2,408 

Ексклюзивних прав користування торговою маркою 1,480  600 

Роздрібних магазинів 338  375 



 

 

Адміністративних будівель 151  57 

Транспортних засобів 9  16 

Каналів -  3 

    

Активи з права користування, нетто 4,347  3,459 

 

У результаті підписання Меморандуму про розуміння 22 листопада 2019 року і подальшого 

поновлення угоди про використання торгової марки від 3 березня 2020 року (Примітка 29), 

Група внесла зміни до активів з права користування щодо ексклюзивних прав користування 

торговою маркою та відповідні орендні зобов’язання, враховуючи додатковий період у шість 

років. Строк дії договору становить п’ять років, але Група має опціон на його подовження іще 

на один рік. Група обґрунтована упевнена, що зможе реалізувати опціон на один рік для 

продовження оренди.  

 

Амортизаційні нарахування за активами з права користування за роки, які закінчилися 31 грудня 

2019 та 2018 років, були представлені наступним чином: 
 

 

За рік, який закінчився 

31 грудня 

 2019 року  2018 року 

    

Майданчики для розміщення мережевого обладнання та 

базових станцій 265  231 

Ексклюзивні права користування торговою маркою 300  300 

Роздрібні магазини 127  28 

Адміністративні будівлі 39  26 

Транспортні засоби 3  3 

Канали 1  12 

    

Усього амортизаційних нарахувань 735  600 

Надходження до орендованих активів протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 

років, становили 488 мільйонів гривень та 881 мільйон гривень, відповідно. 

 

Витрати з відсотків, нараховані за орендними зобов’язаннями за роки, які закінчилися 31 грудня 

2019 та 2018 років, становили 551 мільйон гривень та 503 мільйони гривень, відповідно. 

 

У таблиці нижче подано інформацію про майбутні мінімальні орендні виплати за договорами 

оренди разом із теперішньою вартістю чистих мінімальних орендних виплат станом на 31 

грудня 2019 та 2018 років: 

 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    

Мінімальні орендні виплати, у тому числі:    

Короткострокова частина (до одного року) 1,104  1,046 

Від 1 до 5 років 3,866  2,965 

Понад 5 років 3,240  2,978 

    

Усього мінімальних орендних виплат 8,210  6,989 

    



 

 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

За вирахуванням: Суми, яка являє собою відсотки (3,569)  (3,331) 

    

Теперішня вартість чистих мінімальних орендних 

виплат, у тому числі:  

 

 

Короткострокова частина (до одного року) 1,031  950 

Від 1 до 5 років 2,559  1,808 

Понад 5 років 1,051  900 

    

Усього теперішньої вартості мінімальних орендних 

виплат 4,641 

 

3,658 

    

За вирахуванням: Короткострокової частини орендних 

зобов’язань (1,031) 

 

(879) 

    

Довгострокова частина орендних зобов’язань 3,610  2,779 

 

 

У таблиці внизу подано інформацію про зміни в орендних зобов’язаннях Групи протягом років, 

які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років: 

 

 

Орендні 

зобов’язанн

я 

  

1 січня 2018 року 3,143 

  

Нові зобов’язання, які виникають протягом року 852 

Зміни у чинних договорах оренди 40 

Нараховані відсотки 503 

Виплата основної суми (334) 

Виплата відсотків (503) 

Прибуток від курсових різниць (43) 

  

31 грудня 2018 року 3,658 

  

Нові зобов’язання, які виникають протягом року 488 

Зміни у чинних договорах оренди 1,302 

Розірвання договорів оренди (202) 

Нараховані відсотки 551 

Виплата основної суми (512) 

Виплата відсотків (551) 

Прибуток від курсових різниць (93) 

  

31 грудня 2019 року 4,641 

 



 

 

Згідно з наміром Групи оптимізувати кількість роздрібних магазинів у 2020 році та зменшити їх 

кількість до 200, очікувані строки дії оренди для відповідних орендних зобов’язань були 

відповідно переглянуті. 

 

Договори оренди Групи передбачають типові обмеження та фінансові умови, які звичайно 

застосовуються у місцевій бізнес-практиці, такі як відповідальність Групи за регулярне технічне 

обслуговування та ремонт орендованих активів та їх страхування, перепланування та 

проведення постійних вдосконалень тільки за згодою орендодавця, і використання орендованих 

активів у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

19. ПОЗИКИ 

 

Позики Групи представлені фінансуванням з боку виробника та облігаціями, випущеними на 

ринках капіталу. Позики первісно відображаються за справедливою вартістю, з урахуванням 

витрат на здійснення операцій, які безпосередньо стосуються випуску фінансового зобов’язання. 

 

Позики Групи були представлені таким чином: 

 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    

Облігації від пов’язаних сторін -  2,951 

Фінансування з боку виробника/постачальника 4  47 

    

Усього позик 4  2,998 

    

За вирахуванням: Короткострокової частини (4)  (142) 

    

Усього довгострокових позик -  2,856 

 

Облігації 
 

Станом на 31 грудня 2018 року облігації Групи були представлені міжнародними облігаціями у 

євро компанії Capital Valentine B.V. до погашення у 2021 році за відсотковою ставкою у розмірі 

9.20%. 

 

 Валюта   

Відсоткова 

ставка 

(фактична 

на 31 грудня 

2018 року)  

31 грудня 

2018 року 

       

Облігації до погашення у 2021 році Євро   9.2%  2,951 

       

Усього облігацій     2,951 

      

У тому числі:      

- Основна сума боргу     2,854 

- Нараховані відсотки     97 

      



 

 

Усього     2,951 

       

За вирахуванням: Короткострокової 

частини    
 (97) 

       

Усього довгострокових облігацій     2,854 

 

У березні 2019 року Група погасила основну суму боргу та купон (відсотки, нараховані на 

відповідну дату) щодо облігацій до сплати у 2021 році у сумі 90 мільйонів євро (2,745 мільйонів 

гривень станом на дату погашення). 

 

У таблиці внизу подано інформацію про зміни у позиках Групи: 
 

 Облігації   

Фінансуван

ня з боку 

виробника 

    

31 грудня 2017 року -  85 

    

Основна сума отримана 2,917  - 
Нараховані відсотки 195  10 

Виплата основної суми -  (36) 

Виплата відсотків (96)  (11) 

Прибуток від курсових різниць (65)  (1) 

    

31 грудня 2018 року 2,951  47 

    

Основна сума отримана -  - 

Нараховані відсотки 57  5 

Виплата основної суми (2,745)  (26) 

Виплата відсотків (150)  (18) 

Прибуток від курсових різниць (113)  (4) 

    

31 грудня 2019 року -  4 

 

Зобов’язання з фінансування з боку виробників будуть погашені у повному обсязі у 2020 році 

згідно з графіком погашення основної суми та відсотків (з урахуванням витрат на випуск 

боргових інструментів). 

 

20. РЕЗЕРВИ 

 

Резерви  
 

Резерви визнаються, коли Група має поточне зобов’язання (правове або конструктивне) 

внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що Група буде змушена погасити це 

зобов’язання, і Група може зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. Резерви оцінюються 

згідно найкращої оцінки, зробленої керівництвом, щодо витрат, необхідних для погашення 

зобов’язання на звітну дату, і дисконтуються до теперішньої вартості, коли вплив 

дисконтування є суттєвим. Основні резерви, які формує Група, стосуються виплати премій 

працівникам, невикористаних відпусток працівників, зобов’язань щодо демонтажу основних 



 

 

засобів та відновлення земельних ділянок, податкових резервів, а також витрат за судовими 

позовами. 

 

Резерв на демонтаж основних засобів та відновлення земельних ділянок 
 

Група нараховує резерв на демонтаж основних засобів та відновлення земельних ділянок, коли у 

неї є правове або конструктивне зобов’язання у зв’язку із демонтажем матеріальних 

довгострокових активів. Зобов’язання Групи стосуються, головним чином, вартості демонтажу 

свого обладнання з майданчиків. Група відображає теперішню вартість резерву на демонтаж 

основних засобів та відновлення земельних ділянок як довгострокові резерви у консолідованому 

звіті про фінансовий стан. 

 

У таблиці внизу викладено зведену інформацію про усі резерви станом на 31 грудня 2019 та 

2018 років: 
 

 

Податкові резерви, 

крім податку на 

прибуток та 

соціальних 

нарахувань  

Резерв на 

демонтаж 

основних засобів 

та відновлення 

земельних 

ділянок  

Відпустки 

працівників, 

виплата премій 

працівникам та 

інших винагород  

Матеріальні 

права та інші 

резерви  Усього 

          
На 31 грудня 2017 року 21  61  151  90  323 

           

Сформовані протягом 
року 29  140  239  348  756 

Використані  (26)  (3)  (205)  (306)  (540) 

Умовні відсотки 
(амортизація 

дисконту)  -  30  -  -  30 

Сторнування 
невикористаних сум -  -  (3)  (54)  (57) 

          

На 31 грудня 2018 року 24  228  182  78  512 

          

Короткострокові 2018 

року  24   -   178  78  280 

Довгострокові 

2018 року -   228  4  -   232 

          

На 1 січня 2018 року 24  228  182  78  512 

          

Сформовані протягом 
року 65  26  387  425  903 

Використані  (28)  (23)  (318)  (387)  (756) 

Умовні відсотки 
(амортизація 

дисконту)  -  39  -  -  39 

Коригування ставки 
дисконтування (зміна 

оцінок) -  17  -  -  17 

Сторнування 
невикористаних сум (25)  -  (11)  (40)  (76) 

          

На 31 грудня 2019 року 36  287  240  76  639 

          

Короткострокові 2019 
року 36  -  240  76  352 

Довгострокові 

2019 року -  287  -  -  287 

 

Згідно законодавства, Група має щороку перераховувати ставку ПДВ, який не відшкодовується, 

на базі операцій придбання за поточний рік. Група формує резерв, який вона перераховує 

кожного року і включає до складу податкових резервів, крім податку на прибуток та соціальних 



 

 

нарахувань (2019: резерв було сторновано на суму 19 мільйонів гривень для ПДВ, який не 

відшкодовується, і в сумі 6 мільйонів гривень для соціальних нарахувань). 

 

Зміна ставки дисконтування у 2019 році, яка використовувалась для розрахунку резерву на 

демонтаж основних засобів та відновлення земельних ділянок, спричинена переходом від 

використання ставки середньозваженої вартості капіталу (WACC) до безризикової ставки, у 

результаті чого вплив коригування ставки склав приблизно 17 мільйонів гривень. 

 

Починаючи з 2018 року, нараховані відпустки змінили свою класифікацію із торгової та іншої 

кредиторської заборгованості на резерви.  

 

Починаючи з 3 грудня 2019 року, резерв на інші винагороди працівникам перестав визнаватися, 

оскільки мотиваційна програма була закрита та була здійснена повна виплата зобов’язань перед 

учасниками програми у сумі 61 мільйон гривень. 

 

До матеріальних прав та інших резервів належить резерв програми лояльності з нарахуванням 

балів абонентам (вважаються «матеріальним правом»), який зменшується за рахунок придбання 

товарів та послуг третіх сторін (партнерів). До цього виду резервів також входять оцінені 

поточні зобов’язання перед дилерами, що відносяться до змінних сум компенсацій, які мають 

бути погашені у майбутньому. 

 

Сума інших резервів включала також резерв очікуваних зобов’язань у розмірі 40 мільйонів 

гривень за позовом щодо захисту від несправедливої конкуренції, який був ініційований 

Антимонопольним комітетом України. Цей резерв був сторнований з відповідним визнанням 

доходів, оскільки справа була закрита без негативних рішень для Групи.  

 

21. ІНШІ НЕФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Інші нефінансові зобов’язання були представлені таким чином: 

 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    

Зобов’язання з ПДВ  165  29 

Податки до сплати, крім податку на прибуток 68  9 

    

Усього інших нефінансових зобов’язань 233  38 

 

Податки до сплати станом на 31 грудня 2019 року у сумі 68 мільйонів гривень були, в 

основному, представлені поточним зобов’язанням із плати за використання радіочастотного 

ресурсу в Україні у сумі 55 мільйонів гривень (31 грудня 2018 року: нуль). 

 

22. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

 

Фінансовий інструмент являє собою будь-який договір, який створює фінансовий актив для 

одного підприємства і фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу у іншого 

підприємства. До фінансових активів належать, зокрема, грошові кошти та їх еквіваленти, 

торгова та інша дебіторська заборгованість, інвестиції (головним чином, депозити із первісним 

терміном погашення більше трьох місяців). Фінансові зобов’язання загалом представляють 

собою вимоги щодо погашення грошовими коштами або іншими фінансовими активами. 



 

 

Зокрема, до них належать облігації, торгова та інша кредиторська заборгованість та орендні 

зобов’язання. Фінансові інструменти визнаються одразу, як тільки Група стає стороною 

договірних положень відповідного інструмента.  

 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю, 

збільшеною на суму витрат на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання 

фінансового активу або випуску фінансового зобов’язання, за виключенням фінансових активів 

або зобов’язань, які обліковуються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у 

складі прибутку або збитку. У такому випадку витрати на здійснення операції відносяться на 

витрати. У подальшому вони оцінюються або за амортизованою вартістю, або за справедливою 

вартістю у залежності від класифікації цих активів та зобов’язань.  

 

Фінансові активи можуть бути класифіковані як 1) фінансові активи, які оцінюються за 

амортизованою вартістю; 2) фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю, із 

відображенням перерахунку у складі інших сукупних доходів; 3) фінансові активи, які 

оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у складі прибутку або 

збитку. Якщо фінансові активи утримуються для одержання потоків грошових коштів за 

договорами у вигляді виплати основної суми та відсотків на визначені дати, вони 

класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю. Якщо фінансові активи 

утримуються не тільки для одержання потоків грошових коштів за договорами у вигляді 

основної суми та відсотків на визначені дати, а й також для потенційного продажу, вони 

класифікуються як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням 

перерахунку у складі інших сукупних доходів. Усі інші фінансові активи класифікуються як 

такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням перерахунку у складі 

прибутку або збитку.  

 

Фінансові зобов’язання можуть бути класифіковані як такі, що оцінюються за справедливою 

вартістю або амортизованою вартістю.  

 

На думку керівництва Групи, справедлива вартість фінансових інструментів станом на 31 грудня 

2019 та 2018 років приблизно дорівнює їх балансовій вартості. 

 

Група взаємно зараховує свої фінансові активи та фінансові зобов’язання лише тоді, коли вона 

має юридично закріплене право на взаємне зарахування визнаних сум і має намір або погасити 

їх на нетто-основі, або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання. 

 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання Групи оцінюються за амортизованою вартістю. 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років фінансові активи та фінансові зобов’язання Групи були 

представлені таким чином: 

 

Фінансові активи 
 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    
Торгова та інша дебіторська заборгованість (Примітка 12) 635  496 

Дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін (Примітка 24) -  53 

Грошові кошти та їх еквіваленти (Примітка 10) 1,434  2,629 

Короткострокові інвестиції (Примітка 11) 436  324 

    
Усього фінансових активів, які оцінюються за амортизованою 

вартістю 2,505  3,502 



 

 

    
Усього короткострокових фінансових активів (2,505)  (3,502) 

    
Усього довгострокових фінансових активів -  - 

 

Фінансові зобов’язання 

 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    
Торгова та інша кредиторська заборгованість (Примітка 17) 1,844  1,420 

Кредиторська заборгованість перед пов’язаними сторонами 

(Примітка 24) 1,791  3,264 

    
Кредити та позики:    

    
Орендні зобов’язання (Примітка 18) 4,641  3,658 

Облігації від пов’язаних сторін (Примітка 19) -  2,951 

Фінансування з боку виробника (Примітка 19) 4  47 

    
Усього кредитів та позик 4,645  6,656 

    

Усього фінансових зобов’язань, які оцінюються за амортизованою 

вартістю 8,280  11,340 

    
Усього короткострокових фінансових зобов’язань (4,670)  (5,705) 

    
Усього довгострокових фінансових зобов’язань 3,610  5,635 

Аналіз за строками погашення 

 

 31 грудня 2019 року 

 

Торгова та 

інша 

кредиторська 

заборгованість  

Кредиторська 

заборгованість 

перед 

пов’язаними 

сторонами  

Фінансування 

з боку 

виробника/ 

постачальника 

       

До погашення протягом трьох місяців 1, 787   14  3 

До погашення від трьох до дванадцяти місяців 57   1,777  1 

До погашення від 1 до 5 років -    -  - 

За вирахуванням: Майбутніх виплат відсотків  -    -  - 

      

Усього 1,844  1,791  4 

 

 31 грудня 2018 року 

 

Торгова та 

інша 

кредиторська 

заборгованість  

Кредиторська 

заборгованість 

перед 

пов’язаними 

сторонами  

Фінансування 

з боку 

виробника/ 

постачальника  

Облігації від 

пов’язаних 

сторін 

           

До погашення протягом 

трьох місяців 1,317   126  11  132 

До погашення від трьох до 

дванадцяти місяців 103   3,138  36  130 

До погашення від 1 до 5 років -    -   5  3,249 

За вирахуванням: Майбутніх 

виплат відсотків -    -   (5)  (560) 

        

Усього 1,420   3,264  47  2,951 

 

Аналіз орендних зобов’язань за термінами погашення розкривається у Примітці 18. 

 



 

 

Не відбулося жодних переміщень між обліковими категоріями фінансових інструментів 

протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років. 

 

23. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ 

 

Баланси Групи за договорами з клієнтами включають статті дебіторської заборгованості за 

доходами від реалізації та зобов'язання за договорами. 

Торгова дебіторська заборгованість являє собою безумовне право на отримання компенсації 

(головним чином, грошовими коштами). 

 

Зобов’язання за договорами являють собою суми, виплачені клієнтами на користь Групи до 

отримання послуг, передбачених у договорі. Це стосується авансів, отриманих від клієнтів, або 

сум, виставлених у рахунках-фактурах і сплачених за товари або послуги, які ще не були 

передані. Зазвичай абоненти здійснюють виплати на щомісячній основі, і вони негайно 

дебетуються до складу місячної плати. Відповідно, усі зобов’язання за договорами є 

короткостроковими. Кредитний період для абонентів становить, в основному, 30 днів, 

відповідно, уся дебіторська заборгованість від абонентів є короткостроковою. 

 

У таблиці нижче подано інформацію про дебіторську заборгованість та зобов’язання за 

договорами від договорів з клієнтами: 
 

 Станом на 

 

31 грудня  

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    

Торгова дебіторська заборгованість 635  496 

    

Усього активів 635  496 

    

Зобов’язання за договорами 1,406  1,246 

    

У тому числі:    

Мобільні телекомунікаційні послуги 1,353  1,205 

Інші послуги 40  29 

Програма лояльності 13  12 

    

Усього зобов’язань  1,406  1,246 

    

За вирахуванням: Короткострокової частини (1,402)  (1,245) 

    

Усього довгострокових зобов’язань 4  1 

 

Зміни у залишках зобов’язань за договорами були представлені наступним чином: 

 

 

Зобов’язанн

я за 

договорами 

  

Залишок станом на 1 січня 2018 року 1,142 

  



 

 

Визнані доходи, включені до складу залишку зобов’язань за договорами на 

початок періоду (1,095) 

Збільшення у результаті отриманих грошових коштів, за виключенням сум, 

визнаних як доходи протягом періоду 1,199 

  

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 1,246 

  

Визнані доходи, включені до складу залишку зобов’язань за договорами на 

початок періоду (1,223) 

Збільшення у результаті отриманих грошових коштів, за виключенням сум, 

визнаних як доходи протягом періоду 1,383 

  

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 1,406 

 

Група очікує визнати доходи, які стосуються зобов’язань з виконання, які не були задоволені 

(або частково не задоволені) станом на 31 грудня 2019 року, таким чином: 

 

 2020  2021 

    

Мобільні комбіновані пакети та інші послуги 1,389  - 

Програма лояльності 13  4 
 

Сума зобов’язань з виконання, які не були задоволені (або частково не задоволені) для клієнтів, 

які здійснюють оплату по факту надання мобільних послуг, не є суттєвою. Це виникає тому, що 

у більшості випадків договори із клієнтами, які користуються оплатою по факту надання 

мобільних послуг, укладаються на невизначений період і можуть розриватися у будь-який час 

без накладання штрафів. 

 

24. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ 

 

До пов’язаних сторін належать акціонери Групи, опосередковані материнські компанії Групи, 

підприємства під спільним контролем та у спільній власності із Групою, а також провідний 

управлінський персонал. 

 

Основним акціонером ПрАТ «ВФ Україна» є компанія Preludium B.V., зареєстрована згідно із 

законодавством Нідерландів. З 2015 року компанія Preludium B.V. безпосередньо володіє 99% 

акцій компанії «ВФ Україна» і 100% акцій у Підприємстві зі 100% іноземною інвестицією «ПТТ 

Телеком Київ» (надалі – «ПТТ Телеком Київ»). Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня 

2019 року компанія Preludium була опосередкованим дочірнім підприємством Публічного 

акціонерного товариства «Мобільні ТелеСистеми» або «МТС».  

 

3 грудня 2019 року компанію Preludium було продано ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс», 

чиїм кінцевим бенефіціарним власником є Насиб Хасанов (Азербайджан). 

 
Назва пов’язаної сторони Характер взаємовідносин 

із Групою 

Preludium B.V. (Нідерланди) 
Прямі акціонери 

Підприємство зі 100% іноземною інвестицією «ПТТ Телеком Київ» 

ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» (до 3 грудня 2019 року)  Опосередковані 

материнські компанії 

Групи 
ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» (з 3 грудня 2019 року) 



 

 

Назва пов’язаної сторони Характер взаємовідносин 

із Групою 

ТОВ «Сітронікс Телеком Солюшнз Україна» (послуги із білінгу, обробки 

даних, а також ремонту та технічного обслуговування) (до 3 грудня 

2019 року) 

Підприємства під спільним 

контролем та у спільній 

власності із Групою 

ТОВ «ІТМ-Україна» (послуги із білінгу, обробки даних, а також ремонту 

та технічного обслуговування) (до 3 грудня 2019 року) 

ЗАТ «МТС Вірменія» (телекомунікаційні послуги і послуги інтерконекту) 

(до 3 грудня 2019 року) 

Dega Retail Holding Limited (облігації до сплати) (до 3 грудня 2019 року) 

LLC Bakcell (телекомунікаційні послуги) (з 3 грудня 2019 року) 

ТОВ «Стрім-Україна» (до липня 2019 року)/ТОВ «Смарт Диджитал 

Солюшнз» (перейменоване у липні 2019 року) (телекомунікаційні 

послуги)  

 

Умови операцій із пов’язаними сторонами  

 

Cтаном на 31 грудня 2019 та 2018 років непогашені баланси з пов’язаними сторонами були 

незабезпечені, а їх погашення здійснювалося грошовими коштами. Групою не було надано або 

отримано жодних гарантій стосовно дебіторської або кредиторської заборгованості від/перед 

пов’язаними сторонами.  

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Група не ідентифікувала зменшення корисності 

дебіторської заборгованості, яке б стосувалося істотних сум заборгованості від пов’язаних 

сторін, та не визнала жодних витрат стосовно безнадійної або сумнівної заборгованості від 

пов’язаних сторін протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років.  

 

Група отримує і надає оптові знижки за угодами про роумінг із ПАТ «МТС» (опосередкованою 

материнською компанією до 3 грудня 2019 року) та обліковує знижки як зменшення витрат та 

доходів від роумінгу. Отримані у результаті дебіторська та кредиторська заборгованість 

визнаються у наведеному консолідованому звіті про фінансовий стан.  

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років залишки за операціями від і перед пов’язаними 

сторонами були представлені таким чином: 
 
 31 грудня 2019 року  31 грудня 2018 року 

Опис 

Залишки за 

операціями із 

пов’язаними 

сторонами   

Усього за 

категорією  

Залишки за 

операціями із 

пов’язаними 

сторонами   

Усього за 

категорією 

        

Дебіторська заборгованість        

Опосередковані материнські 

компанії Групи -    51   

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою -    2   

        

Усього дебіторської 

заборгованості -  635  53  549 

        

Аванси видані і витрати 

майбутніх періодів        

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою -    6   



 

 

 31 грудня 2019 року  31 грудня 2018 року 

Опис 

Залишки за 

операціями із 

пов’язаними 

сторонами   

Усього за 

категорією  

Залишки за 

операціями із 

пов’язаними 

сторонами   

Усього за 

категорією 

        

        

Усього виданих авансів та 

витрат майбутніх періодів -  92  6  109 

        

Позики        

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою -    2,854   

        

Усього позик -  4  2,854  2,901 

        

Кредиторська заборгованість        

Опосередковані материнські 

компанії Групи 1,776    49   

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою 15    113   

        

Усього кредиторської 

заборгованості, за 

вирахуванням дивідендів 1,791  3,682  162  1,628 

        

Відсотки за облігаціями до 

сплати        

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою -    97   

        

Усього відсотків за 

облігаціями до сплати -  -  97  97 

        

Дивіденди до виплати        

Акціонери  -    805   

Опосередкована материнська 

компанія (до 3 грудня 

2019 року)  -    2,297   

        

Усього дивідендів до виплати -  -  3,102  3,102 

 

Станом на 31 грудня 2018 року позики Групи були представлені облігаціями, за якими 

нараховуються відсотки (90 мільйонів євро із відсотковою ставкою у розмірі 9.20%), 

випущеними на ринках капіталу структурованим підприємством Capital Valentine B.V. 

Держателем міжнародних облігацій компанії Capital Valentine B.V. до погашення у 2021 році 

була компанія Dega Retail Holding Limited, дочірнє підприємство ПАТ «МТС». 

 

У березні 2019 року Група повністю погасила основну суму та купон (відсотки, нараховані на 

відповідну дату) за облігаціями (Примітка 19). 

 

У грудні 2019 року, згідно з умовами угоди про переуступку дивідендів між ПАТ «МТС» і 

ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс», Група виплатила 406 мільйонів гривень на користь 



 

 

ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс». Стосовно повної суми переуступлених дивідендів був 

сплачений утримуваний податок за ставкою 5% у сумі 115 мільйонів гривень. Залишок суми до 

сплати у розмірі 1,776 мільйонів гривень змінив свою класифікацію із зобов’язань з дивідендів 

перед ПАТ «МТС» на кредиторську заборгованість перед ТОВ «Телко Солюшнз енд 

Інвестментс». 

 

Група надає аванси пов’язаним сторонам на придбання основних засобів, нематеріальних 

активів та інших активів. Аванси, надані пов’язаним сторонам на придбання основних засобів та 

нематеріальних активів, станом на 31 грудня 2019 року становили нуль (2018: 13 мільйонів 

гривень). 

 

Операції, пов’язані із придбанням необоротних активів, були представлені таким чином: 
 

 2019  2018 

Опис 

Операції із 

пов’язаними 

сторонами 

  

Усього за 

категорією 

 Операції із 

пов’язаними 

сторонами 

  

Усього за 

категорією    

        

Придбання основних засобів, 

нематеріальних активів та 

інших активів:        

Опосередковані материнські 

компанії Групи 6    16   

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою 510    689   

        

Усього придбань основних 

засобів, нематеріальних 

активів та інших активів 516  3,788  705  6,641 

 

Операційні транзакції  
 

За роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, транзакції із пов’язаними сторонами були 

представлені таким чином: 
 
 2019  2018 

Опис 

Операції із 

пов’язаними 

сторонами 

  

Усього за 

категорією 

 Операції із 

пов’язаними 

сторонами 

  

Усього за 

категорією    

        

Доходи від реалізації        

Опосередковані материнські 

компанії Групи 374    378   

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою (61)    (60)   

        

Усього доходів від реалізації 313  15,983  318  12,799 

        

Собівартість реалізації послуг 

і товарів        

Опосередковані материнські 

компанії Групи (356)    (366)   

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою (39)    (42)   



 

 

 2019  2018 

        

Усього собівартості реалізації 

послуг та товарів (395)  (4,982)  (408)  (3,975) 

         

Витрати на збут, 

загальногосподарські та 

адміністративні витрати        

Опосередковані материнські 

компанії Групи (13)    (18)   

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою (41)    (53)   

        

Усього витрат на збут, 

загальногосподарських та 

адміністративних витрат (54)  (2,774)  (71)  (2,022) 

        

Фінансові витрати        

Підприємства під спільним 

контролем і у спільній 

власності з Групою (57)    (202)   

        

Усього фінансових витрат (57)  (650)  (202)  (745) 

 

Від’ємні суми доходів від реалізації представляють собою витрати на послуги контенту, що 

подаються на нетто-основі з відповідними доходами, згідно з вимогами МСФЗ 15. 

 

Компенсація провідному управлінському персоналу  
 

Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, загальна сума компенсації 

провідному управлінському персоналу становила 133 мільйони гривень та 54 мільйони гривень, 

відповідно. 

 

25. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  

 

Компанія є приватним акціонерним товариством станом на 31 грудня 2019 та 2018 років.  

 

Зареєстрований капітал (прості акції) 
 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Група мала 781,662,116 зареєстрованих простих акцій 

номінальною вартістю 0.01 гривні кожна на загальну суму 8 мільйонів гривень. 

 

Акціонери Компанії станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлені у таблиці нижче: 
 

 Частка володіння, % 

 Кількість 

акцій  

31 грудня  

2019 року  
31 грудня  

2018 року 

      

Preludium B.V. (Нідерланди) 773,845,495  99.0%  99.0% 

Підприємство зі 100% іноземною 

інвестицією «ПТТ Телеком Київ» 7,816,621  1.0%  1.0% 

      



 

 

Усього 781,662,116  100%  100% 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років оголошений капітал Компанії згідно з її статутом був 

внесений у повному обсязі. 

 

Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, не було жодних змін в 

зареєстрованому капіталі. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року і до 3 грудня 2019 року кінцевим власником компанії Preludium 

B.V і ПІІ «ПТТ Телеком Київ» був ПАТ «МТС». 

 

25 листопада 2019 року ПАТ «МТС» і ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» підписали 

обов’язковий до виконання договір, згідно з яким ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» 

придбало компанію Preludium B.V. (у повній власності якої знаходилось ПрАТ «ВФ Україна») у 

ПАТ «МТС». Угода була закрита 3 грудня 2019 року. Із цього часу Насіб Хасанов є кінцевим 

бенефіціарним власником ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестмент», міжнародної групи компаній 

NEQSOL Holding та LLC Bakcell.  

 

Дивіденди  

 

Згідно з українським законодавством прибуток, доступний для розподілу дивідендів, 

обмежується деномінованою в українських гривнях сумою прибутку, визначеною згідно з 

українськими нормативними актами на базі даних бухгалтерського обліку і певних вирахувань.  

 

У таблиці нижче подано зведену інформацію щодо оголошених Групою дивідендів грошовими 

коштами за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років: 
 

 2019  2018 

    

Оголошені дивіденди  -  805 

Дивіденди на акцію, у гривнях -  1.03 

 

Дивіденди, оголошені у 2018 році, були повністю виплачені у 2019 році. У червні 2019 року 

дивіденди у сумі 8 мільйонів гривень були виплачені на користь «ПТТ Телеком Київ». У жовтні 

2019 року дивіденди у сумі 797 мільйонів гривень були виплачені компанії Preludium B.V. 

(включно з утримуваним податком за ставкою 5% у сумі 40 мільйонів гривень). 

 

3 грудня 2019 року Група сплатила повну суму утримуваного податку за ставкою 5% 

(115 мільйонів гривень) від загальної суми із дивідендів до виплати на користь ПАТ «МТС» 

(сума до виплати у розмірі 2,297 мільйонів гривень була оголошена у 2014 році). Зобов’язання 

Групи були виконані за рахунок передачі ПАТ «МТС» свого монетарного права на отримання 

таких дивідендів на базі угоди про переуступку, укладеною із ТОВ «Телко Солюшнз енд 

Інвестментс». Оскільки зобов’язання Групи із виплати дивідендів перед ПАТ «МТС» припинило 

існувати на дату переуступки, залишок суми дивідендів до сплати у розмірі 1,776 мільйонів 

гривень було подано у консолідованій фінансовій звітності як кредиторську заборгованість 

перед пов’язаними сторонами. 

 

26. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

Зобов’язання за капітальними витратами  



 

 

 

Станом на 31 грудня 2019 року Група мала невиконані контрактні зобов’язання на придбання 

обладнання мережі, основних засобів та нематеріальних активів, строк виконання яких ще не 

настав, у сумі приблизно 605 мільйонів гривень (31 грудня 2018 року: 602 мільйони гривень). 

 

Оподаткування 
 

Процес застосування податків і зборів в Україні регулюється Податковим кодексом України. 

Податки, які застосовуються до діяльності Компанії, включають ПДВ, податок на прибуток, 

плата за використання радіочастотних ресурсів України, нарахування на заробітну плату 

(соціальні нарахування) та інші податки. До операцій із пов’язаними сторонами-нерезидентами 

можуть застосовуватись вимоги законодавства з трансфертного ціноутворення, у випадку коли 

операції з пов’язаними сторонами-нерезидентами на рік перевищували 10 мільйонів гривень. 

 

Дотримання податкового та митного законодавства підлягає перевірці та дослідженню з боку 

цілої низки органів, уповноважених законодавством вимагати сплати невиплачених зобов’язань, 

а також накладати штрафи і пеню. Оскільки українські податкове законодавство і практика є 

відносно новими і мають небагато чинних прецедентів, підходи та тлумачення податкових 

органів можуть стрімко змінюватися, у порівнянні з країнами із стабільнішими та розвинутими 

податковими системами. 

 

Загалом, згідно з українським податковим законодавством, податкові періоди залишаються 

відкритими для податкових перевірок протягом трьох років після подачі відповідної податкової 

декларації. Враховуючи, що у 2018 році ПрАТ «ВФ Україна» зробило виправлення у поданій 

декларації щодо податку на прибуток підприємств за 2015 рік, періоди, відкриті для податкових 

перевірок для ПрАТ «ВФ Україна», охоплюють 2015 рік та податкові періоди 2017–2019 років. 

 

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2019 року, і попередніх періодів Компанія виплатила 

дивіденди акціонеру-нерезиденту. Беручи до уваги спроби України приєднатися до 

запровадження Плану дій по боротьбі з мінімізацією оподаткування і виведення прибутку 

(BEPS) та внести зміни у податкове законодавство, керівництво регулярно проводило аналіз та 

моніторинг транскордонних операцій і вважає, що вони повністю відповідають вимогам діючого 

податкового законодавства, але визнає брак практики застосування відповідних вимог до 

операцій з дивідендами в умовах зміни законодавства. У випадку, якщо практика застосування 

буде відмінною, Компанія оцінила ризик виникнення можливих додаткових податкових 

зобов’язань та штрафів у загальній сумі не більше 335 мільйонів гривень. 

 

Судові розгляди 
 

Під час звичайної господарської діяльності Група бере участь у різноманітних судових процесах 

із податковими та митними органами і до неї висуваються різні претензії. 

 

Однак, такі процеси, окремо і в сукупності, не завдали суттєвого негативного впливу на Групу. 

Група здійснювала оцінку ризиків негативного вирішення цих питань і, у випадку високого 

рівня ризику, формувала резерв на покриття збитків від таких процесів. 

 

Операційне середовище 

 

Починаючи з 2016 року, українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після років 

політичної та економічної напруги. У 2019 році українська економіка продовжувала своє 



 

 

відновлення і досягла зростання реального ВВП у розмірі близько 3.6% (2018: 3.3%), мала 

невисокий рівень інфляції у розмірі 4.1% (2018: 9.8%), а також продемонструвала стабілізацію 

національної валюти (зміцнення національної валюти приблизно на 5% стосовно долару США і 

на 11% стосовно євро у порівнянні із середніми показниками за попередній рік). 

 

Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв’язки із Росією, беручи до уваги 

анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт із 

сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. У результаті цього 

українська економіка продовжує переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу («ЄС»), 

реалізуючи весь потенціал Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі із ЄС.  

 

Для подальшого сприяння господарській діяльності в Україні Національний банк України 

(«НБУ»), починаючи з 20 червня 2019 року, усунув вимогу щодо обов’язкового продажу 

надходжень в іноземній валюті, скасував усі ліміти на репатріацію дивідендів із липня 2019 року 

і поступово зменшив свою облікову ставку уперше за останні два роки із 18.0% у квітні 

2019 року до 11.0% у січні 2020 року. 

 

Рівень макроекономічної невизначеності в Україні у 2019 році продовжував залишатися 

високим у силу існування значної суми державного боргу, яка підлягала погашенню у 2019-2020 

роках, що вимагає мобілізації суттєвого внутрішнього та зовнішнього фінансування в умовах, 

коли на ринках країн, які розвиваються, виникає все більше проблем із джерелами 

фінансування. Водночас, Україна успішно пройшла через період президентських та 

парламентських виборів. Усі новобрані органи влади продемонстрували свої серйозні наміри у 

питаннях запровадження реформ для стимуляції економічного зростання із одночасним 

забезпеченням макрофінансової стабільності та лібералізацією економічного середовища. Ці 

позитивні зміни призвели, окрім іншого, до підвищення довгострокового рейтингу дефолту 

емітента в іноземній та національній валюті, присвоєного Україні рейтинговим агентством Fitch, 

із показника «B-» до «B», із позитивним прогнозом. 

 

Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху зусиль українського уряду 

під час реалізації запланованих структурних реформ та ефективного співробітництва з 

Міжнародним валютним фондом («МВФ»).  

 

Крім цього, на початку 2020 року у світі став швидко поширюватися новий коронавірус  

(COVID-19), що призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров’я («ВООЗ») у 

березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Заходи, які вживають багато країн для 

стримування поширення COVID-19, призводять до значних операційних складнощів для 

багатьох компаній і завдають істотного впливу на світові фінансові ринки. Оскільки ситуація 

швидко розвивається, COVID-19 може істотно вплинути на діяльність багатьох компаній у 

різних секторах економіки, включно, але не обмежуючись, порушенням операційної діяльності у 

результаті призупинення або закриття виробництва, порушенням ланцюгів постачань, 

карантином персоналу, зниженням попиту та труднощами з отриманням фінансування. Окрім 

того, Група може зіштовхнутися з іще більшим впливом COVID-19 у результаті його 

негативного впливу на глобальну економіку та основні фінансові ринки. Істотність впливу 

COVID-19 на операційну діяльність Групи великою мірою залежить від тривалості та 

поширення впливу вірусу на світову та українську економіку. 

 

У першій половині 2020 року Група передбачає різке зниження доходів від роумінгу від власних 

абонентів та операцій роздрібного бізнесу у зв’язку із запровадженням регуляторних та 

організаційних обмежень. Оскільки доходи від роумінгу (як від власних, так і гостьових 



 

 

абонентів) у 2019 році склали 4% від загальної суми доходів від реалізації Групи, Група не 

очікує, що зниження доходів від роумінгу суттєво вплине на її діяльність. Подовження умов, 

пов’язаних із загальним економічним спадом, може мати тривалий негативний вплив на 

фінансові результати Групи. Значне послаблення української гривні щодо долару США та/або 

євро може призвести до істотних збитків від курсових різниць за єврооблігаціями, випущеними 

у лютому 2020 року (Примітка 29). 

 

27. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

 

У рамках своєї господарської діяльності Група наражається на вплив декількох видів 

фінансових ризиків: валютного ризику, кредитного ризику (або ризику контрагентів) та ризику 

ліквідності.  

 

Валютні ризики 

 

Валютний ризик являє собою негативний вплив коливань курсів обміну валют на фінансові 

результати Групи (у гривнях), оскільки її доходи та витрати залежать від курсів обміну валют. 

Група не використовує похідних фінансових інструментів для управління своїм валютним 

ризиком.  

 

Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахування залишків коштів в 

іноземних валютах, були представлені таким чином: 

 

В українських гривнях 2019  2018 

    

Гривня/долар США 23.6862  27.6883 

Гривня/євро 26.4220  31.7141 

 

Середні курси обміну валют за роки, які закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином: 

 

В українських гривнях 2019  2018 

    

Гривня/долар США 25.8373  27.2016 

Гривня/євро 28.9406  32.1341 

 

Послаблення української гривні до долару США та/або євро може збільшити витрати, 

деноміновані як у гривнях, так і в іноземній валюті. Однак, посилення гривні до долару США 

та/або євро зменшує суму доходів, деномінованих в іноземній валюті. 

 

У таблиці внизу показано чутливість до прийнятних можливих змін у курсах обміну долару 

США та євро, причому всі інші змінні величини залишаються без змін.  

 

 Зміни у курсі обміну  

Долари США – 

вплив на 

прибуток до 

оподаткування  

Євро – вплив 

на прибуток до 

оподаткування 

 Долар США  Євро   
Мільйонів 

гривень  
Мільйонів 

гривень 

        

2019 

+30%  +30%  (26)  (159) 

-30%  -30%  26  159 

        



 

 

2018 

+5%  +5%  (3)  (88) 

-5%  -5%  3  88 

 

Зміни впливу до оподаткування є результатом зміни монетарних активів та зобов’язань, 

деномінованих у доларах США та євро, коли функціональною валютою підприємства є валюта, 

яка відрізняється від долару США та євро.  

 

Групою не передбачається суттєвого впливу на власний капітал. 

 

Ризик Групи щодо впливу змін у курсах обміну валют інших валют не є суттєвим.  

 

Ризик ліквідності 

 

Ризик ліквідності є ризиком того, що Група не зможе погасити усі зобов’язання по мірі настання 

строків їх погашення. Група здійснює ретельний моніторинг та управління своєю позицією 

ліквідності. Група встановила процес детального бюджетування та прогнозування руху 

грошових коштів для забезпечення наявності достатніх грошових коштів для виконання своїх 

платіжних зобов’язань. 

 

У 2018 році компанія Capital Valentine B.V. випустила міжнародні облігації на суму 90 мільйонів 

євро за ставкою 9.2% річних із погашенням відсотків на піврічній основі до погашення у лютому 

2021 року (Примітка 19). 26 березня 2019 року компанія «ВФ Україна» оголосила про 

дострокове погашення кредиту у повному обсязі. Протягом дії договору Група виконувала всі 

ковенанти, передбачені кредитною угодою. 

 

У грудні 2019 року була створена компанія VFU Funding PLC (Великобританія) для цілей 

виконання ролі емітента єврооблігацій у 2020 році (Примітка 29). 

 

Станом на 31 грудня 2019 року короткострокові зобов’язання перевищували оборотні активи на 

3,609 мільйонів гривень (31 грудня 2018 року: 3,255 мільйонів гривень). До короткострокових 

зобов’язань належать нефінансові зобов’язання у сумі 1,402 мільйони гривень (Примітка 23). 

 

Протягом попередніх років Група демонструвала позитивні тенденції руху грошових потоків від 

операційної діяльності та у 2019 році здійснила дострокове погашення облігацій, що свідчило 

про здатність Групи уникати банкрутства та продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. Керівництво вважає, що Група має достатній існуючий та постійний доступ до 

ліквідності як через операційні грошові потоки, так і через кредитні засоби. 

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент може не виконати свої зобов’язання, які 

виникають за фінансовим інструментом, у результаті чого у Групи можуть виникнути фінансові 

збитки. Кредитний ризик не розглядається як істотний для Групи. 

 

У березні 2015 року НБУ оголосив неплатоспроможними ПАТ «Дельта Банк» і ПАТ Банк 

«Київська Русь». Станом на 31 грудня 2015 року кошти, розміщені у ПАТ «Платинум Банк», 

знецінились і, на початок січня 2017 року, ПАТ «Платинум Банк» також було оголошено 

неплатоспроможним, і почався процес його ліквідації. У 2015 році Компанія уклала 

факторингову угоду стосовно залишків грошових коштів, розміщених у проблемних банках 

«Дельта Банк» (1,627 мільйонів гривень) та Банк «Київська Русь» (328 мільйонів гривень) 



 

 

(Примітка 12). У липні 2017 року було отримано підтвердження, що Компанію внесли до списку 

кредиторів «Платинум Банку» сьомої черги (сума у розмірі 250 мільйонів гривень). 

 

Банківська криза, банкрутство або фінансова неплатоспроможність банків, у яких ПрАТ «ВФ 

Україна» розмістило свої кошти, можуть призвести до втрати депозитів або завдати негативного 

впливу на здатність Компанії виконувати банківські операції, що може мати суттєві негативні 

наслідки на господарську діяльність, консолідований фінансовий стан та консолідовані 

результати діяльності. 

 

28. ПЕНСІЇ ТА ПЕНСІЙНІ ПЛАНИ 

 

Працівники Групи отримують пенсії від держави у відповідності до пенсійного законодавства та 

нормативних актів України. Внески Групи до Державного пенсійного фонду відображаються у 

консолідованому звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи за методом нарахувань. 

Компанії Групи не мають зобов’язань із виплати будь-яких додаткових пенсій, медичної 

допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат або компенсацій у зв’язку із втратою роботи 

перед своїми поточними або колишніми працівниками, окрім поточних витрат.  

 

Згідно із законодавством України, внески до Державного пенсійного фонду передбачають також 

обов’язкові виплати за іншими видами соціального страхування, пов’язаних із втратою 

працездатності, аварійними ситуаціями тощо. Внески Групи до Державного пенсійного фонду 

протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, становили 237 мільйонів гривень 

та 164 мільйони гривень, відповідно. 

 

29. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

 

Випуск єврооблігацій 

 

5 лютого 2020 року Група залучила фінансування у вигляді випущених єврооблігацій на період 

п’ять років із дворічним опціоном на загальну суму 500 мільйонів доларів США (12,426 

мільйонів гривень станом на дату випуску) та купонною ставкою у розмірі 6.2%. Фінансування 

було залучене за допомогою структурованого підприємства VFU Funding PLC (Великобританія), 

створеного у грудні 2019 року. 

 

Надходження від розміщення облігацій були використані для рефінансування синдикованого 

кредиту у сумі 464 мільйона доларів США, отриманого ТОВ «Телко Солюшнз енд Інвестментс» 

для придбання компанії Preludium B.V. у ПАТ «МТС». З цією метою 10 лютого 2020 року Група 

уклала угоду про надання фінансової допомоги, яка передбачає надання на користь ТОВ «Телко 

Солюшнз енд Інвестментс» поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму 

11,569 мільйонів гривень. 

 

У результаті погашення 2 березня 2020 року синдикованого кредиту з боку ТОВ «Телко 

Солюшнз енд Інвестментс» було припинено дію договору застави грошових коштів та 

депозитних рахунків, а також акцій ПрАТ «ВФ Україна».  

 

Кредитна угода щодо випущених єврооблігацій передбачає дотримання певних ковенант, а саме 

обмеження певних виплат (дивідендів тощо), обмеження в залученні позик, застав, продажу 

активів, операцій з афілійованими компаніями, фінансування та іншої звітності (встановлені 

певні строки для звітування), лістингу тощо. Однак, специфічні умови для кожної обмеженої 

операції визначаються в певних ковенантах.  



 

 

 

Обмеження включають дотримання коефіцієнтів (консолідованого співвідношення власних і 

запозичених коштів), так і певні обмеження щодо господарської діяльності: підтримання 

корпоративного управління; умов до операцій злиття; вимог до технічного обслуговування 

активів; страхування; виплати податків та інших вимог; інших вимог та обмежень до 

провадження господарської діяльності. 

 

Дотримання умов та ковенантів за цією угодою вимагає постійного контролю з боку керівництва 

Групи, оскільки невиконання ковенант може призвести до ризиків недостатнього фінансування 

та репутаційних ризиків, а також суттєвих ризиків щодо поточної господарської діяльності. 

 

Перерозподіл діапазону радіочастот  

 

5 лютого 2020 року Кабінет Міністрів України дозволив здійснити перерозподіл частот у 

діапазонах 800–900 МГц для сприяння у розгортанні мереж 4G/LTE. У подальшому, у лютому-

березні 2020 року Група отримала чотири розширені ліцензії на мобільну комунікацію 2G і 4G у 

діапазоні 900 МГц. Початок їх використання запланований на 1 липня 2020 року. Із початку дії 

ліцензій Група має дотримуватись ліцензійних умов (вимог до якості та рівня передачі даних, 

графіку покриття тощо). Загальна вартість ліцензій становить 265 мільйонів гривень. 

 

Продовження співробітництва із Групою компаній Vodafone 

 

З 1 лютого 2020 року Група поновила угоду про партнерство із Групою компаній Vodafone щодо 

доступу і використання товарної марки на наступні п’ять років, із можливістю подовження на 

один рік. Угода гарантує прямий доступ до послуг закупівель та інших послуг Vodafone і 

подальшу можливість співпрацювати із Групою компаній Vodafone щодо споживчих та 

корпоративних продуктів. Нове стратегічне партнерство надає Групі доступ до міжнародних 

експертних знань Групи компаній Vodafone у таких сферах як ІТ трансформація, послуги на 

основі Інтернету речей та цифрові послуги 5G. 

 

 

30. ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Цю консолідовану фінансову звітність було затверджено до випуску керівництвом Групи 

21 травня 2020 року. 

 



 

 

 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ДЕЛОЙТ 

ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН 

СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

25642478 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01033, м. Київ, вул. 

Жилянська,48,50А 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1973 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 335/4, дата: 22.12.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) немає 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: Aud/2020/70534, дата: 

02.03.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 02.03.2020, дата 

закінчення: 21.05.2020 

12 Дата аудиторського звіту 21.05.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

1 345 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

Звiт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 рік 

та Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ 

Україна» за 2019 рік розмiщено за посиланням: 

https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/rozkryttya-

informatsiyi-na-fondovomu-rynku 

 



 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, 

звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2019 26.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

21.05.2019 22.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.05.2019 28.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

04.12.2019 22.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

04.12.2019 23.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.12.2019 23.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

31.12.2019 23.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 



Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Генеральний 

директор 
      

Векслер Борис Михайлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
30.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

22599262 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Днiпровський р-н, 02154, м. Київ, вул. Русанiвський бульвар, 7 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(056) 788-02-04 788-02-25 

6. Електронна поштова адреса 

office@people.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" № 82 
  

30.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://people.net.ua 

в мережі 

Інтернет 27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 

4) інформація про похідні цінні папери X 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
X 

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності)  

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

34. Примітки 

Послугами рейтингового агентства товариство не користувалося у зв'язку з тим, що у його 

статутному фондi вiдсутня державна частка; емiтент не має стратегiчного значення для 

економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Емiтент не 

здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi (Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013), тому iнформацiя про обсяги виробництва 

та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не 

надається. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювался. Облiгацiї, iншi 

цiннi папери, сертифiкати ФОН, iпотечнi цiнниi папери емiтент не випускав. Зобов'язання у 

емiтента по випуску облiгацiй, по фiнансовим iнвестицiям в корпоративнi права вiдсутнi. Рiчнi 

 



загальнi збори акцiонерiв Товариства за 2017 рiк вiдбудуться 25 квiтня 2018 року. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 №570443 

3. Дата проведення державної реєстрації 

24.12.1996 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

1811713127.4 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

175 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку 

47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку 

10. Органи управління підприємства 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

2) МФО банку 

305299 

3) поточний рахунок 

26008050202604 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

5) МФО банку 

305299 

6) поточний рахунок 



26007050203381 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Цифровий стiльниковий радiозв'язок CDMA-800 (4 областi) 8609 28.10.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснюєдержавне 

регулювання у 

сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

31.12.2020 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде 

продовжений. 

  

Радiорелейний зв'язок (3 областi та Київ) 8626 16.11.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферi зв’язку та 

iнформатизацiї 

15.11.2021 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде 

продовжений. 

  

Радiорелейний зв'язок (3 областi та Київ) 8861 10.02.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

09.02.2022 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу):  

  

Радiорелейний зв'язок (3 областi) 8621 16.11.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснюєдержавне 

регулювання у 

сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

18.01.2022 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде 

продовжений. 

  

Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'зкуз 

правом технiчного обслуговування та експлуатацiї 

телекомукацiйних мереж 

серiя ДЛ 

№ 

000019 

21.10.2015 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснюєдержавне 

регулювання у 

сферi зв'язку та 

31.12.2020 



iнформатизацiї 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде 

продовжений. 

  

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з 

ємнiстю мережi понад 10000 номерiв з правом технiчного 

обслуговування та експлуатацiї телекомукацiйних мереж i 

надання в користування каналiв електрозв’язку на територiї м. 

Києва 

серiя АЕ 

№286216 
26.02.2014 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферi зв’язку та 

iнформатизацiї 

14.07.2018 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде 

продовжений. 

  

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з 

використанням беспроводного доступу iз застосуванням 

технологiї CDMA на територiї Днiпропетровський та 

Харкiвський областей 

р/н 

000857 
18.09.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферi зв'язку та 

iнформацiї 

18.09.2022 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде 

продовжений. 

  

Цифровий стiльниковий радiозв'язок CDMA-800 (2 областi) № 8968 19.05.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

31.12.2020 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде 

продовжений. 

  

Радiорелейний зв'язок (Київська обл.) № 7624 05.03.2014 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

09.02.2019 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде 

продовжений. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

д/н 

2) організаційно-правова форма 

230 

3) код за ЄДРПОУ 

д/н 

4) місцезнаходження 

д/н 

5) опис 

Емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств, холдингових компанiй, концернiв, консорцiумiв, 

асоцiацiй тощо за галузевими, територiальними чи iншими принципами не належить. 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 

особи, призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

01.01.2017 01.01.2017 д/н д/н, д/н 

Опис Посади корпоративного секретаря на пiдприємствi не iснує. 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової 

оцінки емітента або 

цінних паперів емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Рейтингування не проводилось та 

Iнформацiя про рейтингове агенство 

вiдсутня тому, що у статутному фондi 

товариства державної частки немає. 

уповноважене 

рейтингове агентство 
31.12.2017 д/н 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Корпоративний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Скрицький Олександр Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 



1968 

5) освіта** 

вища юрист-правозахисник, Iнститут права Мiжнародної академiї управлiння персоналом , 

спецiальнiсть комерцiйне та трудове право 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Телесистеми України", заст. Генерального директора з юридичних та корпоративних питань 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.07.2007 не визначений 

9) Опис 

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався посадовим 

окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. 

Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 12. 

Попереднi посади: ЗАТ "Телесистеми України", заст. Генерального директора з юридичних та 

корпоративних питань Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ляхович Станiслав Олексiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ, спецiальнiсть правознавство, юрист 

6) стаж роботи (років)** 

13 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Представник "ГРОСУЛО IНВЕСТМЕНТ С.А." 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 на 3 роки 

9) Опис 

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 

посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадової особи 



вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 30 Загальних 

зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" вiд 25.04.2017 року). Змiни обумовленi 

закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 13. Попереднi посади: директор ТОВ 

"Хiмпром". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Член 

Наглядової ради Ляхович С.О. є представником акцiонера Товариства - Компанiї «GROCULO 

INVESTMENT S.A.». 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Янчiцький Володимир Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

вища хiмiк-технолог, Днiпропетровський металургiйний iнституту, спецiальнiсть хiмiчнi 

технологiї твердого палива 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

директор ТОВ "Мостбуд" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 на 3 роки 

9) Опис 

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 

посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадової особи 

вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 30 Загальних 

зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" вiд 25.04.2017 року). Змiни обумовленi 

закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 30. Попереднi посади: директор ТОВ 

"Мостбуд". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сердюк Наталiя Степанiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

середня-спецiальна, бухгалтер-фiнансист, Днiпропетровський фiнансово-економiчний коледж, 

спецiальнiсть фiнанси 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

директор ТОВ "Фортон ЛТД" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 на 3 роки 

9) Опис 

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй 

формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадової особи 

вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 30 Загальних 

зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" вiд 25.04.2017 року). Змiни обумовленi 

закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 18. Попереднi посади: старший бухгалтер 

ТОВ "Приднiпровський Бiзнес Центр", директор ТОВ "Фортон ЛТД". Посадова особа не працює 

та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради Сердюк Н.С. Є 

представником акцiонера Товариства - Компанiї «BROSWELLIO LTD.». 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Махiнько Зоя Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища, Харкiвський соцiально-економiчний iнститут; спецiальнiсть економiка пiдприємства, 

економiст пiдприємств 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "СI-ЕС-ТI Iнвест", головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

18.02.2013 не визначений 



9) Опис 

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався посадовим 

окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. 

Змiн у персональному складi посадової особи в звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 14. 

Попереднi посади: ПрАТ "СI-ЕС-ТI Iнвест", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не 

займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чорний Микола Валерiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

освiта вища юрист-правознавець, Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть 

правознавство 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

юрист ТОВ "Компанiя "Технологiя" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 на 3 роки 

9) Опис 

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 

посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадової особи 

вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 30 Загальних 

зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" вiд 25.04.2017 року). Змiни обумовленi 

закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 12. Попереднi посади: юрист ТОВ 

"Компанiя "Технологiя". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Векслер Борис Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, спецiальнiсть «Фiнанси», квалiфiкацiя «Економiст» 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

фiнансовий директор ПрАТ "Телесистеми України" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.10.2016 не визначений 

9) Опис 

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати працi визначався посадовим 

окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. 

Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 18. 

Попереднi посади: фiнансовий директор ПрАТ "Телесистеми України". Посадова особа не працює 

та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шульман Вадим Маратович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

вища, Криворiзький гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть гiрнича справа 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Компанiя "Сейба Лiмiтед", представник компанiї 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2017 на 3 роки 

9) Опис 



Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до 

цивiльно-правового договору, затвердженого загальними зборами акцiонерiв. Змiни у 

персональному складi посадової особи вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства (Протокол № 30 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" вiд 

25.04.2017 року) та рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол б/н засiдання Наглядової ради 

ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" вiд 25.04.2017 року). Змiни обумовленi закiнченням термiну 

дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 14. Попереднi посади: представник Компанiї "Сейба 

Лiмiтед". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Голова 

Наглядової ради Шульман В.М. Є представником акцiонера Товариства - Компанiї «BRACELOS 

PROPERTIES CORP.» 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Корпоративний 

директор 

Скрицький Олександр 

Миколайович  
0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Ляхович Станiслав 

Олексiйович  
0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Янчiцький Володимир 

Володимирович  
0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 
Сердюк Наталiя Степанiвна 

 
0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Махiнько Зоя Миколаївна 

 
0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Чорний Микола Валерiйович 

 
0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 
Векслер Борис Михайлович 

 
0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової ради 
Шульман Вадим Маратович 

 
0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

"ГРОСУЛО 

IНВЕСТМЕНТ С.А." 
00560665 

05235 ПАНАМА Обаррiо Свiсс Тауер, 53-

я Стрiт, 16-ий поверх, 
903835 13.7991 903835 0 

ТОВ "ЕЛIДОР" 34914714 4 

49038 Дніпропетровська д/н 

Днiпропетровськ, вул. Краснозаводська, 

24-К 

1636536 24.9855 1636536 0 

"ЕПIЛМОР БIЗНЕС 

КОРП." 
00560698 

05235 ПАНАМА Обаррiо Свiсс Тауер 53-

я Стрiт, 16-ий поверх 
1184618 18.0859 1184618 0 

ТОВ "ФОРТОН ЛТД" 34561814 
49017 Дніпропетровська д/н 

Днiпропетровськ вул. Кам'янська, буд. 36 
1636535 24.9855 1636535 0 

"БРАЦЕЛОС 

ПРОПЕРТИЗ КОРП." 
00560674 

05235 ПАНАМА Обаррiо Свiсс Тауер 53-

я Стрiт, 16-ий поверх, 
1184618 18.0859 1184618 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Фiзичнi особи 10% i бiльше акцiй емiтента не володiють 0 0 0 0 

Усього 6546142 99.9419 6546142 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
25.04.2017 

Кворум 

зборів** 
99.94 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв 

акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. 

Обрання Голови загальних зборiв акцiонерiв. 4. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 5. 

Розгляд звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 6. 

Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної 

комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi. 7. Розгляд звiту 

Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 

ради. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 9. Визначення порядку 

розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi. 10. 

Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 11. Про звiльнення та призначення 

членiв Наглядової ради Товариства.12. Про звiльнення та призначення членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада 

Товариства, iншi пропозицiї щодо питань порядку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала 

проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не 

скликались. Результати розгляду питань порядку денного: прийняти рiшення по всiм питанням 

порядку денного: 1. Обрали лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб: Скрицького Олександра 

Миколайовича та Моторiна Владислава Олександровича. 2. Затвердили регламент проведення 

загальних зборiв та вiдвели на розгляд кожного питання не бiльше 20 хвилин. 3. Обрали Ляховича 

Станiслава Олексiйовича Головою Зборiв акцiонерiв. 4. Обрали Моторiна Владислава 

Олександровича секретарем Зборiв. 5. Звiт Дирекцiї про роботу Товариства в 2016 роцi прийняли до 

вiдома. Звiт Дирекцiї Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2016 рiк затвердили. 6. Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2016 роцi визнали задовiльною. Звiт i висновки 

Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк затвердили. 7. Роботу Наглядової ради в 2016 роцi визнали 

задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його 

установчих документiв. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк затвердили. 8. Затвердили рiчну 

фiнансову звiтнiсть (рiчнi звiт та баланс) Товариства за 2016 рiк. Надали Генеральному директору 

Товариства повноваження щодо його подання до НКЦПРФ. Прийняли до вiдома, що за пiдсумками 

роботи в 2016 роцi Товариства має збитки вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 54562 тис. 

грн. 9. Розподiл прибутку за 2016 рiк не затверджували, у зв’язку з його вiдсутнiстю. 10. Прийняли до 

вiдома план роботи на 2017 рiк та рекомендували Дирекцiї Товариства розробити та подати для 

затвердження розгорнутий план роботи Товариства у 2017 роцi з зазначенням необхiдних витрат та 

запланованих надходжень. 11. Вiдкликали дiючих Голову та членiв Наглядової ради Товариства з 

займаних посад. Вважати повноваження вiдкликаного складу Наглядової ради Товариства такими, що 

втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ «Телесистеми України» 25.04.2017 р. Обрали та затвердили з термiном повноважень, 

вiдповiдно до Статуту Товариства, наступний склад Наглядової ради ПрАТ «Телесистеми України»: 

Шульман Вадим Маратович, Ляхович Станiслав Олексiйович, Сердюк Наталiя Степанiвна. Вважати 

повноваження обраних та затверджених членiв Наглядової ради ПрАТ «Телесистеми України» 

такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ «Телесистеми України» 25.04.2017 року. 12. Вiдкликали дiючих Голову та членiв 

Ревiзiйної комiсiї Товариства з займаних посад. Вважати повноваження вiдкликаного складу 

Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття даного 

рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Телесистеми України» 25.04.2017 р. Обрали та 

затвердили з термiном повноважень, вiдповiдно до Статуту Товариства, наступний склад Ревiзiйної 

комiсiї ПрАТ «Телесистеми України»: Янчiцький Володимир Володимирович - Голова Ревiзiйної 

комiсiї, Чорний Микола Валерiйович - член Ревiзiйної комiсiї. Вважати повноваження обраних та 

затверджених членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Телесистеми України» такими, що набули чинностi та є 

легiтимними з дати прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Телесистеми 

України» 25.04.2017 року. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори вiдбулися 25 

квiтня 2017 року. 



* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.10.2010 878/1/10 ДКЦПФР UA 4000094338 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
276.6 6549939 1811713127.4 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється 

на неорганiзованому ринку. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється 

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для 

допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась Спосiб розмiщення: закритий 

  

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному періоді 

(грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.01.2017 д/н д/н 0 0 
Бездокументарні 

іменні 
0 0 д/н 0 31.12.2017 

Опис 

Товариство процентнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється 

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних 

паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась 

Спосiб розмiщення: не розмiщувались Дострокове погашення: не передбачається 



  

2) дисконтні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Номінальна 

вартість (грн) 

Кількість у 

випуску (штук) 

Форма існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Дата погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.2017 д/н д/н 0 0 Бездокументарні іменні 0 31.12.2017 

Опис 

Емiтент дисконтнi облiгацiї не випускав. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. 

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних 

паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не 

здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається 

  

3) цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Номінальна 

вартість (грн) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Найменування товару 

(послуги), під який 

здійснено випуск 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.01.2017 д/н д/н 0 0 
Бездокументарні 

іменні 
0 д/н 31.12.2017 

Опис 

Товариство цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не 

здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту 

лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета 

додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається. 

  

3. Інформація про інші цінні папери 

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 

сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата 

випуску 
Вид цінних паперів 

Обсяг випуску 

(грн) 

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну 

дату (грн) 
Умови обігу та погашення 



1 2 3 4 5 

31.12.2017 
Акція привілейована 

бездокументарна іменна 
0 0 

Товариство iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає 

реєстрацiї) не випускало. 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про 

зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту 

лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факт вiдсутнiй. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб 

розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається. 

  

2) інформація про похідні цінні папери 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

Вид 

похідних 

цінніх 

паперів 

Різновид 

похідних 

цінних 

паперів 

Серія 
Строк 

розміщення 

Строк 

дії 

Строк 

(термін) 

виконання 

Кількість 

похідних 

цінних 

паперів у 

випуску 

(шт.) 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Характеристика базового активу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31.12.2017 д/н 

Опціон на 

купівлю без 

поставки 

базового 

активу 

Опціон на 

продаж без 

поставки 

базового 

активу 

(цінних 

паперів) 

д/н д/н д/н д/н 0 0 

Товариство похiднi цiннi папери не 

випускало. Торгiвля на внутрiшнiх та 

зовнiшнiх ринках не здiйснюється. В 

лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви 

для допуску на бiржi не подавались. 

Додаткова емiсiя не здiйснювалась. 

Дострокове погашення: не 

передбачається. 

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування/списання 

акцій на рахунок/з 

рахунку емітента 

Вид дії: 

викуп/продаж 

Кількість акцій, що 

викуплено/продано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата реєстрації 

випуску акцій, що 

викуплено/продано 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

акцій, що 

викуплено/продано 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

акцій, що 

викуплено/продано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 31.12.2017 викуп 0 276.6 01.01.2017 д/н д/н 0 

Опис Викупу (продажу ранiше викуплених Товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
292047 232698 0 0 292047 232698 

будівлі та 

споруди 
37644 31873 0 0 37644 31873 

машини та 

обладнання 
253405 200063 0 0 253405 200063 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 998 762 0 0 998 762 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 292047 232698 0 0 292047 232698 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни та умови 

користування основними засобами на пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i 

обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною та проектною документацiєю, 

технiчним станом та ступенем зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв: 783 802 тис.грн. Ступiнь 

зносу основних засобiв: 70,31%. Ступiнь використання основних засобiв: 86,17%. Сума 

нарахованого зносу: 551 104 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не 

використовуються 138 633 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвi 

змiни у вартостi основних засобiв в 2017 роцi - надiйшло за рiк ОЗ в сумi 336 тис. грн., вибуло за 

рiк - 14 435 тис. грн, нараховано амортизацiї за рiк - 45 250 тис. грн. Iнформацiя про всi обмеження 

на використання майна емiтента: основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких iснує 

обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не перебувають. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

867215 922980 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
1811713 1811713 



Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

1811713 1811713 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 

перiоду становить -944498 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -944498 тис.грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить -888733 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -

888733 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд мiнiмального розмiру 

статутного капiталу, встановленого законом. Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу 

України пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року товариство 

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi 

змiни до статуту у встановленому порядку. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 923 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 59013 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 59936 X X 

Опис: Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в 



корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за 

iпотечними цiнними паперами емiтент не має. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.**) 

у 

грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.**) 

у 

грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Емiтент не 

здiйснює види 

дiяльностi, 

передбаченi п.1 

Гл.4 Розд.III 

Рiшення К №2826 

вiд 03.12.13р. 

д/н 0 0 д/н 0 0 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості 

реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 
Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.1 Гл.4 

Розд.III Рiшення К №2826 вiд 03.12.13р. 
0 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2017 26.04.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Приватне пiдприємство - Аудиторська фiрма "ВЕРIФ-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

30681472 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
33027, м. Рiвне, вул. Орлова, буд. 36, кв. 32 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

4583 04.09.2013 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних 

паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

04583 Рiшення АПУ вiд 30.01.2014 № 288/4 

30.01.2017 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ . Ми провели аудит фiнансової 

звiтностi ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», яка включає: - Баланс 

(Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2017 р. , Звiт про фiнансовi 

результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, Звiт про рух 

грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк; - Звiт про власний 

капiтал за 2017 рiк;, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 

рiк (далi узагальнено - Фiнансова звiтнiсть). На нашу думку, за 

винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз 

застереженням» нашого звiту фiнансова звiтнiсть, що додається, 

вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» на 31.12.2017 року, та його 

фiнансовi результати за 2017 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, що є нацiональною 

законодавчо визначеною основою пiдготовки та подання фiнансової 

звiтностi за 2017 рiк, що закiнчився 31.12.2017 року. Основа для 

думки iз застереженням. За результатами аудиторської перевiрки 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк, аудитори виявили наступне: У складi 

активiв товариства довгострокова дебiторська заборгованiсть 

вiдображена в облiку й фiнансовiй звiтностi за iсторичною вартiстю. 

Товариство на кiнець звiтного перiоду не протестувало дебiторську 

заборгованiсть на предмет знецiнення, та не створило резерв 



сумнiвних боргiв. В результатi цього аудитор, вiдповiдно, не мав 

змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях їх 

вартостi, а також елементiв, що формують звiт про фiнансовi 

результати, звiт про власний капiтал. Iншi довгостроковi зобов’язання 

товариства вiдображенi в облiку й фiнансовiй звiтностi за сумою 

погашення на дату їх виникнення, пiдприємство не оцiнювало 

довгостроковi зобов’язання по теперiшнiй вартостi з нарахуванням 

вiдсоткiв. На пiдставi наказу № ГУ 2017-09-15-01 вiд 01.10.2017 р. 

«Про проведення щорiчної iнвентаризацiї», в ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» була проведена iнвентаризацiя активiв та зобов’язань 

(ТМЦ, коштiв, цiнних паперiв, розрахункiв з дебiторами i 

кредиторами – станом на 01.10.2017 року; основних засобiв, 

нематерiальних активiв i фiнансових вкладень – станом на 01.10.2017 

року - допомiжних та iнших матерiалiв, МЦШЗП на складах та в 

експлуатацiї). Нас призначили аудиторами ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» пiзнiше , тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю 

станом на 31.12.2017 року, оскiльки ця дата передувала датi нашого 

призначення аудиторами. Беручи до уваги характер ведення 

господарської дiяльностi пiдприємства, а також внаслiдок згаданого 

часового обмеження виконання роботи аудитором, ми не мали змоги 

особисто переконатися в достовiрностi даних про кiлькiсть активiв i 

зобов’язань станом на зазначену дату, проте ми виконали 

альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних 

аудиторських доказiв щодо пiдтвердження обґрунтування їх 

наявностi. Також зазначаємо, що iнвентаризацiю на пiдприємствi 

проводили iнвентаризацiйнi комiсiї з належним оформленням 

матерiалiв i результатiв iнвентаризацiї, яким ми висловлюємо довiру. 

3. Аудитор не мав змоги отримати в достатньому обсязi докази для 

обґрунтування стосовно всiх сум дебiторської заборгованостi за 

продукцiю (товари, роботи, послуги), сум поточної кредиторської 

заборгованостi за товари, роботи, послуги, що наведенi у фiнансовiй 

звiтностi ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» станом на 31.12.2017 

року у розмiрах, вiдповiдно 57227 тис. грн., та 29368 тис. грн., 

оскiльки вiдсутнi акти звiрки по деяким контрагентам-дебiторам i 

контрагентам-кредиторам, а лише отримав пiдтвердження на суми, 

вiдповiдно, в розмiрi 51892,0 тис. грн. та 19597 тис. грн., якi 

становлять, вiдповiдно, 90,7 % та 66,7 % вiд всiх згаданих вище сум 

дебiторської i кредиторської заборгованостi. Тому, на думку аудитора, 

можливий вплив наведених вище пiдстав на фiнансову звiтнiсть ПрАТ 

«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» станом на 31.12.2017 року може бути 

суттєвим, проте не всеохоплюючим. Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть 

вiдповiдно до цих стандартiв та Вимог додатково викладено в роздiлi 

«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого 

звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до 

нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки 

з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами 

аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки iз застереженням. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 08/02 

08.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 08.02.2018 

26.02.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 26.02.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
35000 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 



орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 1 0 

2 2016 1 0 

3 2017 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не 

скликались 
Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
Нi 

Інше (зазначити) Позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв у звiтному перiодi не 

скликались 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних 

зборів зазначається причина їх непроведення 

Черговi загальнi збори акцiонерiв 

проводились 25.04.2017 року. 

У разі скликання, але не проведення позачергових 

загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 

звiтному перiодi не скликались та не 

проводились. 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 



Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Iншої iнформацiї немає. 

 

Наглядова рада не проводила самооцiнку роботи. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
49 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Комiтети в складi наглядлвої ради 

не створювались. 

Інші (запишіть)  Iншої iнформацiї немає. 

 

Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались. 

Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  Винагорода виплачується лише 

Головi Наглядової ради згiдно 

договору, затвердженому 

Загальними зборами акцiонерiв. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 



Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  Iншої iнформацiї немає 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 



Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Положення про Генерального 

директора, Положення про 

корпоративного директора. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, Так Так Так Ні Так 



результати діяльності  

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Ні Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Iншої iнформацiї немає. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  



 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iншої iнформацiї немає. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  X 
 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Iншої iнформацiї немає. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 



 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 09.07.2007 ; яким органом управління прийнятий: 

Загальними зборами акцiонерiв.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння емiтент не оприлюднював.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння емiтент дотримується. 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ" 

за ЄДРПОУ 22599262 

Територія 
 

за КОАТУУ 8036600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 61.20 

Середня кількість 

працівників 
175 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
вул. Русанiвський бульвар, 7, м. Київ, 

Днiпровський р-н, 02154, (056) 788-02-04  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
 

V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 14866 11639 0 

первісна вартість 1001 23751 23895 0 

накопичена амортизація 1002 8885 12256 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 116367 129703 0 

Основні засоби: 1010 292047 232698 0 

первісна вартість 1011 826278 783802 0 

знос 1012 534231 551104 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 423280 374040 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 6739 6616 0 

Виробничі запаси 1101 2279 2304 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 4460 4312 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 56793 57227 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 60 51 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 49911 48407 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 442987 435511 0 

Готівка 1166 2 1 0 

Рахунки в банках 1167 35864 28306 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 22 27 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 5354 5272 0 

Усього за розділом II 1195 561866 553111 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 985146 927151 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1811713 1811713 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 30377 30377 0 

Додатковий капітал 1410 128983 128983 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1048093 -1103858 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 922980 867215 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 5600 5600 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 5600 5600 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 31445 29368 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 1275 923 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 180 146 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 721 636 0 

за одержаними авансами 1635 20799 21254 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2146 2009 0 

Усього за розділом IІІ 1695 56566 54336 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 985146 927151 0 

 

Примітки 

Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку 

Товариства вiдображаються з дотриманням вимог Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi", за № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 р. з урахуванням 

наступних змiн i доповнень. Фiнансова звiтнiсть, що 

надається, грунтується на принципах i способах розкриття 

iнформацiї, якi регулюються нацiональними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог 

П(С) БО№1, i називається «Загальнi вимоги до фiнансової 

звiтностi». Основнi допущення – принцип нарахування та 

безперервностi. Основнi засоби вiдображенi в «Балансi» 

по вартостi,яка отримана як рiзниця первiсної вартостi i 

накопиченої амортизацiї. Пiдприємством 

використовується прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї. Нематерiальнi активи вiдображенi в 



«Балансi» пiдприємства за первiсною вартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя 

нематерiальних активiв усiх груп нараховується iз 

застосуванням прямолiнiйного методу. Для оцiнки запасiв, 

вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець 

звiтного перiоду, застосовано їх первiсну вартiсть. Обрана 

облiкова полiтика пiдприємства вiдповiдає вимогам 

законодавства. 

Керівник Векслер Борис Михайлович 

Головний бухгалтер Махiнько Зоя Миколаївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ" 

за ЄДРПОУ 22599262 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  
Код 

рядка  
За звітний період  

За аналогічний 

період попереднього 

року  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 60430 77637 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 93968 ) ( 127047 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 ( 33538 ) ( 49410 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 8496 30343 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 18572 ) ( 23323 ) 

Витрати на збут 2150 ( 3216 ) ( 4156 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 10558 ) ( 12936 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 57388 ) ( 59482 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1407 2649 

Інші доходи 2240 293 2438 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 77 ) ( 167 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 55765 ) ( 54562 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 55765 ) ( 54562 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття  
Код 

рядка  
За звітний період  

За аналогічний 

період попереднього 

року  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -55765 -54562 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 43742 11868 

Витрати на оплату праці 2505 19438 22155 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3811 4408 

Амортизація 2515 48752 68935 



Інші операційні витрати 2520 10648 60263 

Разом 2550 126391 167629 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 6549939 6549939 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6549939 659939 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -8.51 -8.33 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -8.51 -8.33 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi даних 

бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV ( зi змiнами та 

доповненнями) та згiдно затвердженими нацiональними 

стандартами бухгалтерського облiку. Собiвартiсть 

реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог 

П(С)БО № 9 "Запаси". Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

визначається згiдно П(С)БО № 16 "Витрати". До Форми 

№2 протягом звiтного року коригувань не вносилось. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) за звiтний перiод становить 60 430 тис.грн.Чистий 

збиток за 2017 рiк становить 55 765 тис. грн. 

Керівник Векслер Борис Михайлович 

Головний бухгалтер Махiнько Зоя Миколаївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ" 

за ЄДРПОУ 22599262 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття  
Код 

рядка  
За звітний період  

За аналогічний 

період попереднього 

року  

1  2  3  4  

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

44754 

 

51810 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 55 

Надходження від повернення авансів 3020 37 148 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 9 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 29552 45366 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 41652 ) 

 

( 51763 ) 

Праці 3105 ( 15748 ) ( 18227 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3847 ) ( 4229 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 15221 ) ( 20826 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 4825 ) ( 7407 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 10396 ) ( 13419 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 5320 ) ( 1610 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 4518 ) ( 9010 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -11954 -8286 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 1407 2649 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1407 2649 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -10547 -5637 

Залишок коштів на початок року 3405 442987 438528 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3071 10096 

Залишок коштів на кінець року 3415 435511 442987 

 

Примітки 

Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi до 

вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 4 

"Звiт про рух грошових коштiв". Облiк руху грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюеться згiдно з "Планом 

рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 

зобов'язань та господарських операцiй та Iнструкцiєю про 

його застосування, затверджених наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. Наявнiсть 

грошових коштiв у нацiональнiй валютi пiдтверджено 

виписками обслуговуючого банку та даними касової книги 

станом на 31.12.2017 року i без вiдхилень занесено до 

Головної книги. Залишок грошових коштiв на поточному 

рахунку становить 28 306 тис.грн i вiдображено в рядку 

1167 Балансу. В рядку 3415 Звiту про рух грошових 

коштiв (за прямим методом) вiдображається залишок 

грошових коштiв на кiнець року 435 511 тис. грн. . 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi станом на 31.12.2017 

року на пiдприємствi вiдсутнi. Iншої iнформацiї, що 

пiдлягає розкриттю, немає. 

Керівник Векслер Борис Михайлович 

Головний бухгалтер Махiнько Зоя Миколаївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ" 

за ЄДРПОУ 22599262 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття  
Код 

рядка  

За звітний період  
За аналогічний період 

попереднього року  

надходження  видаток  надходження  видаток  

1  2  3  4  5  6  

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 

    

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 

 
X 

 
X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 

    

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 

    

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 
    

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 

    

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 

    

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 

    

Фінансові витрати 3540 X 
 

X 
 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 

    

Збільшення (зменшення) запасів 3551 
    

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 

    



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 
    

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 
    

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 

    

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 

    

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 

    

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 

    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 
    

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 

    

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 

    

Сплачений податок на прибуток 3580 X 
 

X 
 

Сплачені відсотки 3585 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 

    

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 

 
X 

 
X 

необоротних активів 3205 
 

X 
 

X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 

 
X 

 
X 

дивідендів 3220 
 

X 
 

X 

Надходження від деривативів 3225 
 

X 
 

X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 

 
X 

 
X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 
 

X 
 

X 

Інші надходження 3250 
 

X 
 

X 



Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 

 
X ( ) 

необоротних активів 3260 X 
 

X 
 

Виплати за деривативами 3270 X 
 

X 
 

Витрачання на надання позик 3275 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 
 

X 
 

Інші платежі 3290 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 

    

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 

 
X 

 
X 

Отримання позик 3305 
 

X 
 

X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 

 
X 

 
X 

Інші надходження 3340 
 

X 
 

X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 

 
X 

 

Погашення позик 3350 X 
 

X 
 

Сплату дивідендів 3355 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 

 
X 

 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 
 

X 
 

Інші платежі 3390 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 

    

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 

    

Залишок коштів на початок року 3405 
 

X 
 

X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 

    

Залишок коштів на кінець року 3415 
    

 

Примітки 
 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 
 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ" 

за ЄДРПОУ 22599262 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 

Код 

ряд

ка 

Зареєстрова

ний капітал 

Капіта

л у 

дооцінк

ах 

Додатков

ий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозподіле

ний 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплаче

ний 

капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Всьо

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок 

року 

4000 1811713 30377 128983 0 -1048093 0 0 
9229

80 

Коригування

: 
Зміна 

облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригован

ий залишок 

на початок 

року 

4095 1811713 30377 128983 0 -1048093 0 0 
9229

80 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

4100 0 0 0 0 -55765 0 0 

-

5576

5 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 



різниці 

Частка 

іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих 

і спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 

сукупний 

дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстровано

го капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 

до резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавств

а 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованос

ті з капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 



Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольов

аної частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -55765 0 0 

-

5576

5 

Залишок на 

кінець року 
4300 1811713 30377 128983 0 -1103858 0 0 

8672

15 

 

Примітки 

Структура та призначення власного капiталу вiдповiдає 

загальним положенням та вимогам Положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний 

капiтал". Структура та призначення власного капiталу 

визначенi Товариством об’єктивно та адекватно. Згiдно 

установчих документiв статутний капiтал Товариства 

станом на 31.12.2017 року становить 1 811 713 127,4 

(один мiлiард вiсiмсот одинадцять мiльйонiв сiмсот 

тринадцять тисяч сто двадцять сiм гривень 40 копiйок), 

якiй подiлений на 6 549 939 штук акцiй. Усi акцiї 

Товариства є простими бездокументарними iменними, 

номiнальною вартiстю 276 ,6 грн. кожна. Статутний 

капiтал сплачений на 100% грошовими коштами у 

визначенi законодавством України термiни. Капiтал в 

дооцiнках станом на 31.12.2017 року становить 30 377 

тис. грн. Додатковий катiтал станом на 31.12.2017 року 

становить 128 983 тис. грн. Непокритий збиток станом 

на 31.12.2017 року становить 1 103 858 тис. грн., у 

звiтному перiодi непокритий збиток збiльшився на 55 

765 тис. грн. 

Керівник Векслер Борис Михайлович 

Головний бухгалтер Махiнько Зоя Миколаївна 

 



  Титульний аркуш 
 29.04.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

 № 02 
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа) 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог  
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,  
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

 Генеральний директор Векслер Борис Михайлович 

 (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
 за              рік 2018 
 I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 22599262 
4. Місцезнаходження вул. Русанівський бульвар, 7, м. Київ, 02154 

5. Міжміський код, телефон та факс (056) 788-02-04, 788-02-25 
6. Адреса електронної пошти office@people.net.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 

24.04.2019, 
 затверджено річну інформацію, або дата та   протокол № 32 загальних зборів акціонерів 
рішення загальних зборів акціонерів, яким  
затверджено річну інформацію емітента (за  
наявності) 

8. Найменування, ідентифікаційний  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
код юридичної особи, країна   фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,  
реєстрації юридичної особи та номер  DR/00001/APA 
свідоцтва про включення до Реєстру  
осіб, уповноважених надавати  
інформаційні послуги на фондовому  
ринку, особи, яка здійснює  
оприлюднення регульованої  
інформації від імені учасника  
фондового ринку 

 ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Повідомлення розміщено на   http://people.net.ua 
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку 29.04.2019 
 (адреса сторінки) (дата) 

  
  



 Зміст 
1. Основні відомості про емітента. X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. 

5. Інформація про рейтингове агентство. X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X 

7. Судові справи емітента. X 

8. Штрафні санкції емітента. X 

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та  
відсоток їх акцій (часток, паїв): 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх  
звільнення; 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,  X 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо  X 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції  
хеджування; 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику  X 
грошових потоків; 

4) звіт про корпоративне управління: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс  X 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах  X 
емітента; 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу  X 
та/або класу належних їм акцій. 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,  
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає  



більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями  
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому  
значенню пакета акцій. 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та  X 
обов'язків акціонерів (учасників). 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції 
 та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента; 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 

4) інформація про похідні цінні папери емітента; 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. X 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за  
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. X 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру  X 
статутного капіталу такого емітента. 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність  X 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за  X 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження  
таких прав передано іншій особі. 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

26. Інформація вчинення значних правочинів. 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та  
обставини, існування яких створює заінтересованість. 

29. Річна фінансова звітність. X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента  
аудитором (аудиторською фірмою). 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових  
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

32. Твердження щодо річної інформації. X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, X 
 яка наявна в емітента. 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які  X 
здійснюють контроль над емітентом. 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом  X 
звітного періоду. 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за  
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 



2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за  
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі  
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних  
активів до складу іпотечного покриття; 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших  
активів на кінець звітного періоду; 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають  
іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними  
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу  
іпотечного покриття. 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 

41. Основні відомості про ФОН. 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 

45. Правила ФОН. 

46. Примітки.(до звіту) X 

Штрафні санкції емітента у звітному періоді відсутні. Емiтент не належить до корпорацiй, консорцiумулiв, концернiв  
та iнших об'єднань за галезевими, терiторiальними та iншими принципами. Зобов'язань за облiгацiями, за фiнансовими  
iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними  
паперами емiтент не має. Облiгацiї, iншi цiннi папери, похідні цінні папери, сертифiкати, iпотечнi цiнниi папери емiтент 
  не випускав, тому дані пункти звіту відсутні. Черговi загальнi збори Товариства вiдбудуться 24.04.2019 року.   
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що: - у статутному фондi товариства державної частки немає; -   
товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; - товариство не займае монопольного  
становища. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або  
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (Рiшення  
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013) тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та  
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Емiтент не здiйснював випускiв боргових цiнних  
паперiв. Iпотечнi цiннi папери Товариство не випускало. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Емiтент не   

має об'єктiв нерухомостi житлового будiвництва. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою , )за звітний період відсутній, проходження 

аудиту не було, річна фінансова звітність за звітний період не підтверджена аудиторською фірмою. Перелік зовнішніх 

документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій 

документів, які є у публічному доступі, відсутній. Іншої інформації немає. 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ  
 УКРАЇНИ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну  А01 №570443 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

3. Дата проведення державної реєстрації 24.12.1996 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)  1811713127,40 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного капіталу  
державного (національного) акціонерного  
товариства та/або холдингової компанії 

8. Середня кількість працівників (осіб)   146 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 61.10 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19 

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку 61.20 

10. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення банку),  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 
 у національній валюті 

 2) МФО банку 305299 
 3) поточний рахунок 26008050202604 
 4) найменування банку (філії, відділення банку),  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 
 у іноземній валюті 

 5) МФО банку 305299 
 6) поточний рахунок 26007050203381 

  



 

 

12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах: 
1) найменування д/н 

2) організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 
4) місцезнаходження д/н 

5) опис: Емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств, холдингових компанiй, концернiв,  
консорцiумiв, асоцiацiй тощо за галузевими, територiальними чи iншими принципами не належить. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



  
14. Інформація про рейтингове агентство 
 Найменування рейтингового  Ознака рейтингового  Дата визначення  Рівень кредитного рейтингу емітента  
 агентства агентства (уповноважене,  або оновлення  або цінних паперів емітента 
 міжнародне) рейтингової  
 оцінки емітента  
 або цінних  
 паперів емітента 

 1 2 3 4 
Рейтингування не проводилось  Уповноважене рейтингове Визначення  д/н 
та Iнформацiя про рейтингове   агентство рейтингової  
агенство вiдсутня тому, що у  оцінки емітента 
статутному фондi товариства  
державної частки немає. 

 31.12.2018 
 15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів  
емітента: 

1) найменування Філіалів або інших відокремлених струкрурних  
 підрозділів у емітента немає. 

2) місцезнаходження д/н, д/н, д/н, УКРАЇНА 

3) опис: д/н 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



  

16. Судові справи емітента 
 № Номер  Найменування Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 
 з/п справи  суду  справи 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  Ухвала про  
 910/1912 й суд м. Києва "Ініціатива  "Телесистем послуги оренди затвердження  
 0/17 Плюс" и України" мирової угоди 
  та закриття  
 провадження  
 у справі 

Примітки: Справа від 1.01.2018 року, розстрочка до 31.10.2018 року. 
 2 №  Господарськи ТОВ "І.К.  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  Ухвала про  
 910/2035 й суд м. Києва Ініціатива" "Телесистем послуги оренди затвердження  
 4/17 и України" мирової угоди 
  та закриття  
 провадження  
 у справі 

Примітки: Справа від 11.01.2018 року, розстрочка до 31.10.2018 року. 
 3 №  Господарськи КП ХМР  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  заборгованіст 
 910/656/ й суд м. Києва "Комуненерг "Телесистем послуги оренди ь стягнута в  
 18 о" и України" повному  
 обсязі 

Примітки: судовий наказ від 26.01.2018 року. 
 4 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  в задоволенні  
 910/2361 й суд м. Києва "Вертикаль- "Телесистем послуги будівництва позову  
 7/16 77" и України" відмовлено  
 повністю 

Примітки: рішення від 23.11.2017 року – в задоволенні позову відмовлено повністю. Постанова Київського  
Апеляційного ГС від 29.01.2018 року. В задоволенні апеляційної скарги ТОВ "Вертикаль-77" відмовлено в повному  
обсязі. 

 5 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/2182 й суд м. Києва "Елерон" "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 3/17 и України" повному  
 обсязі 

Примітки: рішення від 14.02.2018 року. 
 6 №  Господарськи ФОП  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/1420 й суд м. Києва Косенко  "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 0/17 В.О. и України" повному  
 обсязі 

Примітки: Рішення від  26.10.2017 року. Постанова Київського апеляційного ГС від 15.01.2018 року. ВСУ  
відмовлено у відкритті касаційного провадження. 
 7 №  Господарськи ДП  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/2312 й суд м. Києва Український "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 7/17  державний  и України" повному  
 центр  обсязі 
 радіочастот  
 (м. Київ) 

Примітки: Рішення ГС від 14.02.2018 року. 
 8 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/2264 й суд м. Києва "Рівнетеплое "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 2/17 нерго" и України" повному  
 обсязі 

Примітки: рішення від 19.03.2018 року. 

  



 1 2 3 4 5 6 7 8 
 9 №  Господарськи ПрАТ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  відмовлено в  
 910/1058 й суд м. Києва "Приазовкур "Телесистем послуги оренди частині  
 /18 орт" и України" стягнення 5  
 380,34 грн.  
 пені, 726,00  
 грн. штрафу,  
 15,81 грн. 3% 
  річних,  
 360,68 грн.  
 суд. Збору. 

Примітки: рішення від 02.04.2018 року. 
 10 №  Господарськи Державна  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/2123 й суд м. Києва судноплавна "Телесистем послуги оренди задоволено  
 0/17  компанія  и України" повністю.  
 "Чорноморс Апеляційна та 
 ьке морське   касаційна  
 пароплавств скарги - без  
 о" задоволення. 

Примітки: Рішення ГС м. Києва від 14.12.2017 року. Постанова Київського апеляційного господарського суду від  
28.02.2018 року. Постанова ВСУ від 05.06.2018 року. 
 11 №  Господарськи ФОП  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  відмовлено в  
 910/6197 й суд м. Києва Дзарасова  "Телесистем послуги оренди задоволенні  
 /18 О.О. и України" позовних  
 вимог в  
 частині 54  
 000,00 грн.  
 неустойки,  
 60,40 грн.  
 пені, 6,23 грн. 
  3% річних,  
 851,69 грн.  
 суд.збору, 1  
 450,08 грн.  
 витрат на  
 правничу  
 допомогу. 

Примітки: Рішення від 24.07.2018 року. 
 12 №  Господарськи ПрАТ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/7084 й суд м. Києва "Промавтоін "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 /18 вест" и України" повному  
 обсязі 

Примітки: рішення ГС м. Києва від 27.07.2018 року. 
 13 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  заява ПрАТ  
 910/7745 й суд м. Києва "Укртелеком" "Телесистем послуги оренди

 "Телесистеми  
 /18 и України" України" про  
 скасування  
 судового  
 наказу  
 задоволена. 

Примітки: ухвала ГС м. Києва від 30.07.2018 року. 
 14 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  відмовлено в  
 910/6718 й суд м. Києва "Фенікс ЛТ"» "Телесистем послуги оренди

 задоволенні  
 /18 и України" позовних  
 вимог в  
 частині  
 стягнення 14  
 112,41 грн.  
 основного  
 боргу та  
 579,52 грн.  
 суд. Збору 



1 2     3         4     5          6      7                         8 

 

Примітки: рішення від  03.08.2018 року.  

 
 15 №  Господарськи ДОКП  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/7077 й суд м. Києва "Спецавтоба "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 /18 за" и України" повному  
 обсязі 

Примітки: Рішення від 10.08.2018 року. 
 16 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/7415 й суд м. Києва Інноваційна  "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 /18 компанія  и України" повному  
 "НАНОПРО обсязі 
 ТЕК" 

Примітки: рішення від 15.08.2018 року. 
 17 №  Господарськи Регіональна  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/8050 й суд м. Києва філія  "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 /18 "Південно- и України" повному  
 західна  обсязі 
 залізниця  
 "ПАТ  
 Укрзалізниц 
 я" 

Примітки: рішення від 27.08.2018 року. 
 18 №  Господарськи ПрАТ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/8624 й суд м. Києва "Бердянське "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 /18  підприємств и України"

 повному  
 о тепловх  обсязі 
 мереж" 

Примітки: рішення від 04.09.2018 року. 
 19 №  Господарськи ФОП  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  відмовлено в  
 910/1791 й суд м. Києва Купцова  "Телесистем послуги оренди задоволенні  
 /18 Наталія  и України" позовних  
 Сергіївна вимог в  
 частині  
 стягнення 10  
 600,00 грн.  
 основної  
 заборгованост 
 і, 251,72 грн.  
 суд.збору, 9  
 000,00 грн.  
 витрати на  
 адвоката. 

Примітки: рішення  від 28.08.2018 року. 
 20 №  Господарськи КЗ КОР  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  Відмовлено в  
 910/2094 й суд м. Києва Київський  "Телесистем послуги оренди задоволенні  
 /18 обласний  и України" позовних  
 дитячий  вимог в  
 санаторій частині  
 стягнення 23  
 501,22 грн.  
 пені, 1 259,98 
  грн. 3%  
 річних, 3  
 361,26 грн.  
 інфляційних  
 втрат, 582,26  
 грн.  
 суд.збору. В  
 задоволенні  



  1 2 3 4 5 6 7 8 
 

апеляційної  
 скарги  
 відмовлено. 

Примітки: рішення ГС м. Києва від 25.05.2018 року.  Постанова Київського апеляційного ГС від 24.07.2018 року. 

  

 
 21 №  Господарськи ТОВ "Лайт  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  Відмовлено в  
 910/2497 й суд м. Києва Інвест  "Телесистем послуги оренди частині  
 /18 Сервіс" и України" стягнення 28  
 000,00 грн.  
 основного  
 боргу, 10  
 379,40 грн.  
 пені, 6 397,93 
  грн.  
 інфляційних  
 втрат, 1  
 160,48 грн.  
 3% річних та  
 1 550,56 грн.  
 судового  
 збору.  
 Апеляційна  
 скарга ТОВ  
 "Лайт Інвест  
 Сервіс"  
 залишена без  
 задоволення. 

Примітки: рішення ГС м. Києва від 30.05.2018 року. Постанова Київського апеляційного ГС від 12.09.2018 року. 
 22 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 910/1087 й суд м. Києва "Рівнетеплое "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 4/18 нерго" и України" повному  
 обсязі 

Примітки: рішення від 22.10.2018 року. 
 23 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  відмовлено в  
 910/1087 й суд м. Києва "Рівнетеплое "Телесистем послуги оренди частині  
 6/18 нерго" и України" стягнення 3  
 204,37 грн.  
 основної  
 заборгованост 
 і та 80,07 грн. 
  суд. Збору 

Примітки: рішення від 22.10.2018 року. 
 24 №  Господарськи Державний  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  відмовлено в  
 910/8251 й суд м. Києва професійно- "Телесистем послуги оренди задоволенні  
 /18 технічний  и України" позовних  
 навчальний  вимог в  
 заклад  частині 1  
 "Кам'янськи 700,00 грн.  
 й центр  основного  
 підготовки  боргу, 5  
 та  936,20 грн.  
 перепідготов пені та 359,14 
 ки   грн. суд.збору 
 робітничих  
 кадрів  
 будівництва  
 та  
 автотранспо 
 рту" 



Примітки: рішення від 30.10.2018 року. 

  



 1 2 3 4 5 6 7 8 
 25 №  Господарськи Північно- ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  Відмовлено в  
 910/1363 й суд м. Києва східна ф-я  "Телесистем послуги оренди задоволенні  
 5/18 ДП  и України" позовних  
 "Українськи вимог в  
 й державний частині 302,78 
  центр   грн. 3%  
 радіочастот" річних та  
 136,91 грн.  
 суд.збору 

Примітки: рішення від 15.11.2018 року. 
 26 №  Господарськи Інститут  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  позов  
 911/2418 й суд  розведення і "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 /18 Київської   генетики  и України" повному  
 області тварин ім.  обсязі 
 Зубця  
 Національно 
 ї академії  
 аграрних  
 наук  
 України 

Примітки: рішення від 04.12.2018 року. 
 27 №  Господарськи АТ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  в задоволенні  
 910/1310 й суд м. Києва "Перший  "Телесистем послуги оренди позову  
 3/18 київський  и України" відмовлено в  
 машинобуді повному  
 вний завод" обсязі 

Примітки: рішення  від 04.12.2018 року. 
 28 №   Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  Провадження  
 910/1148 й суд  "Українська  "Телесистем послуги оренди припинено в  
 9/18 Чернігівської  залізниця" в и України" частині  
 області  особі  стягнення 17  
 регіональної 000,00 грн.  
  філії  Відмовлено в  
 "Південно- частині  
 Західна  стягнення 1  
 залізниця" 747,58 грн.   
 інфляційних  
 втрат та 26,21 
  грн. суд.  
 збору +  
 Зобов'язати  
 ТСУ  
 повернути 1/8 
  частину вежі  
 радіорелейног 
 о зв'язку. 

Примітки: рішення від 13.12.2018 року. 
 29 №  Постійно  ТОВ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  Позов  
 2/1228- діючий  "Атрібуд" "Телесистем послуги оренди задоволено в  
 2018 №  третейський  и України" повному в  
 875/602/ суд при  обсязі.  
 18 асоціації  Ухвалою  
 "Слобожанськ апеляційного  
 а перспектива" рішення  
  Східний  залишено без  
 апеляційний  змін 
 господарський 
  суд 

Примітки: рішення Третейського суду від 18.10.2018 року. Ухвала Східного апеляційного господарського суду від  
12.12.2018 року. 



  1 2 3 4 5 6 7 8 
 30 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  відмовлено в  
 910/1384 й суд м. Києва "Укртелеком "Телесистем послуги оренди задоволенні  
 5/18 " в особі  и України позовних  
 Київської  вимог в  
 міської філії частині  
 стягнення  
 204,39 грн.  
 інфляційних  
 втрат та 30,79 
  грн. суд.збору 

Примітки: рішення від 21.12.2018 року. 
 31 №  Господарськи КП  ПрАТ  немає стягнення заборгованості за  відмовлено в  
 910/1306 й суд м. Києва "Теплопоста "Телесистем послуги оренди частині  
 9/18 чання міста  и України" стягнення 84  
 Одеси" 088,11 грн.  
 пені, 57  
 097,77 грн.  
 інфляційних  
 втрат, 518,83  
 грн. 3%  
 річних, 2  
 125,76 грн.  
 суд. Збору. 

Примітки: рішення від 27.12.2018 року. 



  
 17. Штрафні санкції емітента 
 № Номер та дата  Орган, який наклав  Вид стягнення Інформація про виконання 
 з/п рішення, яким  штрафну санкцію 
 накладено штрафну  
 санкцію 

 1 2 3 4 5 
 1 д/н,  д/н д/н Штрафних санкцій у емітента у звітному  
 періоді не було. 



18. Опис бізнесу 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
25.04.2018 року відбулися зміни в організаційній структурі емітента. На загальних зборах акціонерів  
був ліквідований колегіальний орган – Ревізійна комісія. Створено в Товаристві одноосібний орган  
контролю – Ревізор. 

Інформація про чисельність працівників 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 110, середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 11, чисельність працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 18. Фонд оплати праці - 17 752 тис. грн.. 

Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 1 551 тис. грн. у зв'язку із 

зменьшенням середньої кількісті працівників. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, 

тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов 

та ефективностi працi, пiдвищенi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв шляхом вiдвiдування семiнарiв, пiдписки на 

перiодичнi видання, заохочення навчання працiвникiв в вищих  

закладах України. 
 
Інформація про чисельність працівників: середня облікова - 110, сумісники - 11, неповний робочий час  
- 18 

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств 
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,  
підприємствами, установами 

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Емітент у звітному періоді не  
проводив. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емiтента не  
надходило. 

Опис обраної облікової політики 
Наказ № ГУ-2018-01-03 / 01 від 03.01.2018 р. року "Про організацію бухгалтерського обліку та  
облікову політику підприємства". Облікова політика обрана згідно вимог Закону України від 16.07.99 р. 
 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» .Здійснюється  на підставі   
наказу «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ПІДПРИЄМСТВА».  Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється бухгалтерською  
службою підприємства на чолі з головним бухгалтером. Розпорядження  головного бухгалтера, які  
стосуються становлення та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими для  
виконання усіма структурними підрозділами й усіма працівниками підприємства. Забезпечення  
дотримання на  підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку,  
складання й подання у встановлені строки фінансової  звітності. Вважати всі рекламні витрати -   
рекламою  підприємства. Застосування  на підприємстві комп’ютерної  бухгалтерської  програми «1:С  
Бухгалтерія» та «1:С Торгівля».  Використовування згідно Закону №851 ст.7  електронного  
документообігу з  застосуванням електронного  цифрового підпису. Вважати малоцінними  
необоротними матеріальними активами (надалі – МНМА) матеріальні цінності з терміном корисного  
використання  понад один рік вартістю менше 6000 грн. Нараховувати амортизацію  по МНМА в  
першому місяці використання у розмірі 100% його вартості. Здійснювати амортизацію  нематеріальних  
активів  прямолінійним методом. Нараховувати знос малоцінних швидкозношуваних предметів (МБП)   
при передачі в експлуатацію у розмірі 100% їх вартості. Вважати всі матеріальні цінності, які   
оприбутковані  в бухгалтерському обліку, такими що  мають відношення до господарській  діяльності  
підприємства,  якщо в інших наказах  не написано іншого значення.        Здійснювати оцінку вибуття  
запасів в бухгалтерському та податковому обліку методом середньозваженої собівартості. Здійснювати  
нарахування амортизації по основним засобам за прямолінійним методом з урахуванням допустимих  
строків корисного використання основних засобів, не менш  встановлених  Податковим кодексом  
України. Використовувати для визначення витрат підприємства  рахунки класу 9. Розраховувати  
поквартально   резерв на  виплату відпусток. Формувати резерв сумнівних боргів виходячи із  
платоспроможності окремих дебіторів. 
 Використовувати при зберіганні  первинних документів  строк  позовної давності згідно Наказу   
Міністерства Юстиції України № 578/5 від12.04.2012. 

  



Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 
Основні види послуг, що надає емітент: 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку. 61.20  
Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку. 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв’язку. 71.12.  
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих  
сферах. Канали продажу - дилерська мережа и  центри обслуговування клієнтів. Ціни на послуги  
встановлюються згідно аналогічних на  ринку телекомунікаційних послуг. Беруться до уваги  накази  
НКРСІ , що до інтерконекту, в розрахунках з іншими операторами. Экспорт  послуг за звітний рік.  
склав 16744 тис. грн. Імпорт  послуг за звітний. Склав 6169 тис.грн. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
Придбано основних засобів  за останні п;ять років на суму 40 378 109 грн ( обладнання). Відчуження  
основних засобів за останні п'ять років на суму 19 775 447 грн в зв’язку з продажем. 

Інформація про основні засоби емітента 
Всi основнi засоби перебувають у власностi емiтента.  Термiни та умови користування основними  
засобами (за основними групами): Термiни та умови користування основними засобами на  
пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною 
 та проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу.  Первiсна вартiсть основних  
засобiв: 746 286 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв: 73,98%.  Ступiнь використання основних  
засобiв: 86,17%.  Сума нарахованого зносу: 552 089 тис.грн.  Залишкова вартість основних засобів, що  
тимчасово не використовуються 138 633 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 
 суттєві змiни у  вартостi основних засобiв в 2018 роцi - надійшло за рік ОЗ в сумі 1 540 тис. грн.,  
вибуло за рік - 12 403 тис. грн, нараховано амортизації за рік - 27 638 тис. грн.  Iнформацiя про всi  
обмеження на використання майна емiтента:  основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких  
iснує обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не перебувають. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
Серед проблем, якi впливають на дiяльнiсть Емiтента можна видiлити наступнi: - нестабiльнiсть  
законодавства, зокрема, змiна податкового законодавства в сторону збiльшення податкового  
навантаження; - прийняття обмежуючих ринковi вiдносини актiв органами державної влади; -  
адмiнiстративне втручання уряду в процес цiноутворення; - запровадження бiльш складної та  
непрозорої дозвiльної процедури; - зменшення реальних доходiв населення в наслiдок iнфляцiйних  
процесiв в державi; - погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi; - форс-мажорнi обставини  
(стихiйнi лиха, введення вiйськового чи надзвичайного стану, тощо). 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 
Усi договори, що були укладенi в звітному періоді, були виконанi в повному обсязi. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
Плани подальшої діяльності емітента  на 2019 рік:  
- підключити нових абонентів: 5000; 
- отримати дохід від надання телекомунікаційних послуг: 65 млн. грн. (без ПДВ та ПФ); 
- побудувати ВОЛЗ для надання послуг проводового Інтернет протяжністю: 90 км; 
- побудувати та ввести в експлуатацію альтернативний захищений канал з пропускною спроможністю  
100 Гбіт/с за маршрутом Мелітополь – Маріуполь; 
- з 01.01.2019 відбулося зменшення розрахункових такс за послуги пропуску трафіку, що надасть  
можливість в 2019 році зменшити розмір витрат на інтерконект на 18-20%. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
За звiтний перiод дослiджень та розробок на пiдприємствi не було. 

Інша інформація 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів  
діяльності емітента, відсутня. 

  



 
IV. Інформація про органи управління 
 Орган управління Структура Персональний склад 
Вищий орган Загальні збори акціонерів Акціонери згідно реєстру акціонерів - юридичні та 
  фізичні особи. 

Наглядовий орган Наглядова рада Товариства Голова Наглядової ради - Шульман Вадим  
 Корпоративний директор Маратович, 
 Член Наглядової ради - Ляхович Станiслав  
 Олексiйович, 
 Член Наглядової ради - Сердюк Наталiя  
 Степанiвна. 
 Корпоративний директор - Скрицький Олександр  
 Миколайович. 



Виконавчий орган Одноособовий - Генеральний директор Векслер Борис Михайлович. 

Контрольно-ревізійний  Ревізор Поворотній Юрій Анатолійович. 
орган 

  



 V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) посада*: Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Шульман Вадим Маратович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1960 
5) освіта**: вища, Криворiзький гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть  
 гiрнича справа 

6) стаж роботи (років)**: 15 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 Компанiя "Сейба Лiмiтед", д/н, представник компанії 

8) дата набуття повноважень та  25.04.2017  на 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та  
обов'язки посадової особи  визначенi Статутом Товариства. Винагорода виплачувалась вiдповiдно  
до цивiльно-правового договору, затвердженого загальними зборами акцiонерiв. Змiн у  
персональному складi посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за  
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи (рокiв) - 15. Попереднi 
 посади: представник Компанiї "Сейба Лiмiтед". Посадова особа не працює та не займає посад на  
будь-яких iнших пiдприємствах. 
Голова Наглядової ради Шульман В.М.  Є представником акціонера Товариства - Компанії  
«BRACELOS PROPERTIES CORP.» 

-------------------- 
1) посада*: Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Векслер Борис Михайлович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1974 
5) освіта**: вища, Національний гірничий університет, спеціальність  
 «Фінанси», кваліфікація «Економіст» 

6) стаж роботи (років)**: 19 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ "Телесистеми України", 22599262, фінансовий директор 

8) дата набуття повноважень та  17.10.2018  на 1 рік 
термін, на який обрано (призначено): 

  



9) опис:  Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати працi визначався  
посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не  
виплачувалося. Змiни у персональному складi посадової особи відбулися на підставі Протоколу  
б/н засідання членів Наглядової ради ПрАТ "Телесистеми України" від 17.10.2018 року. Зміни у  
персональному складі посадової особи емітента обумовлені закінченням терміну дії повноважень.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж  
роботи (рокiв) - 19. Попереднi посади: фінансовий директор ПрАТ "Телесистеми України".  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

-------------------- 
1) посада*: Ревізор акціонерного товариства 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Поворотній Юрій Анатолійович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1964 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**: 37 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ’Я", 31037030, Відповідальний працівник з  
 аналізу та управління ризиками. Внутрішній аудитор за сумісництвом. 

8) дата набуття повноважень та  25.04.2018  на 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода  
в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у  
персональному складi посадової особи відбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів  
Товариства (Протокол № 31 Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"   
від 25.04.2018 року).  Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені прийняттям  
рішення загальних зборів акціонерів про ліквідацію Ревізійної комісії та створення посади Ревізора 
 Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не  
має.  Стаж  роботи (рокiв) - 37. Попереднi посади: відповідальний працівник з аналізу та  
управління ризиками з 16.03.2016 року, ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ’Я»; відповідальний працівник 
 з аналізу та управління ризиками  з 03.06.2013 року, ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр»; кКонтролер  
служби внутрішнього аудиту (контролю) з 06.12.2012 року, ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр».  
Посадова особа  працює відповідальним працівником з аналізу та управління ризиками,  
внутрішнім аудитором за сумісництвом.в ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ’Я",  
місцезнаходження:  49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8. 

-------------------- 
1) посада*: Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Махінько Зоя Миколаївна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

  



3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1965 
5) освіта**: Вища, Харківський соціально-економічний iнститут;  
 спецiальнiсть економіка підприємства, економіст підприємств 

6) стаж роботи (років)**: 15 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ "СІ-ЕС-ТІ Інвест", 20280935, головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та  18.02.2013  не визначений 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався  
посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не  

-------------------- 
1) посада*: Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Сердюк Наталiя Степанiвна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1958 
5) освіта**: середня-спецiальна, бухгалтер-фiнансист, Днiпропетровський  
 фiнансово-економiчний коледж, спецiальнiсть фiнанси 

6) стаж роботи (років)**: 19 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ТОВ "Фортон ЛТД", 34561814, директор 

8) дата набуття повноважень та  25.04.2017  на 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в  
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  Змiни у персональному складi  
посадової особи відбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол  
№ 30 Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"  від 25.04.2017 року).   
Зміни обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та  
посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи (рокiв) - 19.  Попереднi посади:  
старший бухгалтер ТОВ "Приднiпровський Бiзнес Центр", директор ТОВ "Фортон ЛТД".  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Член Наглядової  
ради Сердюк Н.С.  Є  представником акціонера Товариства - Компанії «BROSWELLIO LTD.». 

  



-------------------- 
1) посада*: Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Ляхович Станiслав Олексiйович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1979 
5) освіта**: вища, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ, спецiальнiсть  
 правознавство, юрист 

6) стаж роботи (років)**: 14 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 "ГРОСУЛО ІНВЕСТМЕНТ С.А.", 560665, Представник 

8) дата набуття повноважень та  25.04.2017  на 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в  
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  Змiни у персональному складi  
посадової особи відбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол  
№ 30 Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"  від 25.04.2017 року).   
Зміни обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та  
посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи (рокiв) - 14.  Попереднi посади:  
директор ТОВ "Хiмпром". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших  
пiдприємствах. Член Наглядової ради Ляхович С.О. є представником акціонера Товариства -  
Компанії «GROCULO INVESTMENT S.A.». 

-------------------- 
1) посада*: Корпоративний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Скрицький Олександр Миколайович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 

3) ідентифікаційний код юридичної  
особи: 

4) рік народження**: 1968 
5) освіта**: вища юрист-правозахисник, Iнститут права Мiжнародної  
 академiї управлiння персоналом , спецiальнiсть комерцiйне та  
 трудове право 

6) стаж роботи (років)**: 13 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ЗАТ "Телесистеми України", 22599262, заст. Генерального директора з юридичних та  
 корпоративних питань 
  



8) дата набуття повноважень та  09.07.2007  не визначений 
термін, на який обрано (призначено): 

9) опис:  Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався  
посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не  
виплачувалося. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж  
роботи (рокiв) - 13. Попереднi посади: ЗАТ "Телесистеми України", заст. Генерального директора  
з юридичних та корпоративних питань Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких  
iнших пiдприємствах. 

-------------------- 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником  
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

  



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 Посада Прізвище, ім’я, по  Ідентифікаційний код  Кількість Від загальної Кількість за типами акцій 
 батькові фізичної  юридичної особи  акцій   кількості  прості іменні привілейо- 
 особи або повне  (шт.) акцій (у  вані іменні 
 найменування  відсотках) 
 юридичної особи 

 1 2 3 4 5 6 7 
Голова Наглядової  фізична особа 0 0 0 0 
ради Шульман Вадим  
 Маратович 

Генеральний директор фізична особа 0 0 0 0 
 Векслер Борис  
 Михайлович 

Ревізор акціонерного  фізична особа 0 0 0 0 
товариства Поворотній Юрій  
 Анатолійович 

Головний бухгалтер фізична особа 0 0 0 0 
 Махінько Зоя Миколаївна 

  



 1 2 3 4 5 6 7 
Член Наглядової ради фізична особа 0 0 0 0 
 Сердюк Наталiя  
 Степанiвна 

Член Наглядової ради фізична особа 0 0 0 0 
 Ляхович Станiслав  
 Олексiйович 

Корпоративний  фізична особа 0 0 0 0 
директор Скрицький Олександр  
 Миколайович 

 Усього:  0 0             0              0



 VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 

 Найменування юридичної  Ідентифікацій Місцезнаходження Відсоток акцій  
 особи засновника та/або  ний код  (часток, паїв), які  
 учасника юридичної  належать  
 особи  засновнику та/або  
 засновника  учаснику (від  
 загальної кількості) 
 та/або  
 учасника 

Товариство з обмеженою  21138240 вул. Живова, буд. 2А, м. Тернопіль,  0 
відповідальністю "ФІРМА "РУТА- Тернопiльська область, 46008, Україна 
ФАРМ" 

Відкрите акціонерне товариство  21560766 бульвар Тараса Шевченка, буд. 18, м. Київ,  0 
“УКРТЕЛЕКОМ” Шевченківський, 01601, Україна 

 Прізвище, ім'я, по батькові  Відсоток акцій  
 фізичної особи (часток, паїв), які  
 належать  
 засновнику та/або  
 учаснику (від  
 загальної кількості) 

Фізичні особи - застовники у  0 
емітента відсутні 

 Усього: 0 



  
 VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Приватне акціонерне товариство “Телесистеми України” (в подальшому - «Товариство») засноване на  
підставі законодавства України і є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю  
“Телесистеми України”, зареєстрованого розпорядженням виконкому Тернопільської міської Ради від  
24 грудня 1996 року № 866, (зміна назви - з Закритого акціонерного товариства "Телесистеми  
України" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» відбулась у  
відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», та зареєстрована Дніпровською  
районною у місті Києві державною адміністрацією 25.11.2009 року). Починаючи з 2006 року  
Товариство перейшло до надання послуг рухомого (стільникового) зв’язку технології CDMA.  
Побудувало оптоволоконні лінії зв’язку для швидкісного доступу до мережі Інтернет. Розвиток власної  
телекомунікаційної мережі в подальшому буде слугувати залученню нових абонентів. 

2. Інформація про розвиток емітента 
Сучасне обладнання, передові технології, новітні методи контролю, функціонуючі системи управління  
дозволяють Товариству надавати телекомунікаційні послуги високих показників якості та швидкості.  
Товариство у 2019 році планує: - Підключити нових абонентів: 5000;  - Отримати дохід від надання  
телекомунікаційних послуг: 65 млн. грн. (без ПДВ та ПФ);  -  Побудувати ВОЛЗ для надання послуг  
проводового Інтернет протяжністю: 90 км; - Побудувати та ввести в експлуатацію альтернативний  
захищений канал з пропускною спроможністю 100 Гбіт/с за маршрутом Мелітополь – Маріуполь. З  
01.01.2019 Товариство домоглося зменшити розрахункові такси за послуги пропуску трафіку, що  
надасть можливість в 2019 році зменшити розмір витрат на інтерконект на 18-20%. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних  
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і  
доходів або витрат емітента 

Товариство не укладало протягом 2018 року деривативів та не  вчиняли правочинів щодо похідних  
цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. 

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими  
ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої  
операції, для якої використовуються операції хеджування 

Протягом 2018 року Товариство страхування прогнозованих операцій для хеджування  ризиків не  
проводило. 
Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними  
погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне  
управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В  
процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися  
на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності. 

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику  
ліквідності та/або ризику грошових потоків 

Ринковий ризик. Обсяги реалізації Товариства залежать вiд попиту на його послуги в умовах високої  
конкуренції з боку найбільших телекомунікаційних компаній України. Ціновий ризик. Товариство  
схильне до цінового ризику у зв’язку з високою конкуренцією на ринку телекомунікаційних послуг.  
Кредитний ризик. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна  
концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості, а  
також інших фінансових активів. Грошові кошти Товариства, в основному, зберігаються у надійних  
банках, що розташовані в Україні. Ризик ліквідності. Основним ризиком  діяльності Товариства є ризик  
ліквідності. Станом на 31 грудня 2018 року оборотні активи Товариства перевищували поточні  
зобов’язання на 491539 тис. грн. Поточні зобов’язання Товариства складають 5.82% пасиву –  
сформовані, в основному, авансами, кредиторською та дебіторською заборгованістю. Поточна  
діяльність підприємства на 100% фінансується за рахунок власного капіталу (прибутку), надходжень за  
рахунок поточної діяльності. В цілому Товариство має стійке положення. Результати аналізу ліквідності 
 балансу свідчать, що як на початок, так і на кінець 2018 року баланс  емітента є достатньо ліквідним. 

4. Звіт про корпоративне управління: 
1) Посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 



Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ  УКРАЇНИ»  власний кодекс корпоративного  
управління на 2018 рік не затверджувався. Також Товариство не приймало рішення про застосування в  
добровільному порядку принципів (кодексів) корпоративного управління інших підприємств, установ,  
організацій, об’єднань юридичних осіб  тощо. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
 корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не підтверджується,  
оскільки ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» в 2018 році не затверджувало власного Кодексу  
корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших  
підприємств, установ, організацій. 

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад  
визначені законодавством вимоги 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не підтверджується,  
оскільки ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» в 2018 році не затверджувало власного Кодексу  
корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших  
підприємств, установ, організацій. 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,  
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких  
частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких  
відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу  
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини,  

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не підтверджується,  
оскільки ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» в 2018 році не затверджувало власного Кодексу  
корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших  
підприємств, установ, організацій. 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 Вид загальних зборів чергові позачергові 

 X 
Дата проведення 25.04.2018 

Кворум зборів, % 99,98 

Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів  
акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання Голови  
загальних зборів акціонерів. 4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 5. Розгляд звіту Генерального  
директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення 
 за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про  
результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками  
розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.  
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за  2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової 
 ради. 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 9. Визначення порядку розподілу 

чистого  
прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році. 10. Визначення основних напрямів  
діяльності Товариства на 2018 рік.11. Про ліквідацію Ревізійної комісії та створення посади Ревізора Товариства. 
12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, надання повноважень  
Голові зборів на підписання нової редакції статуту. 13. Про звільнення членів Ревізійної комісії Товариства. 14.

 Про  
призначення Ревізора Товариства.  Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова  
рада Товариства, інші пропозицiї щодо питань порядку денного не подавались.  Особа, що iнiцiювала проведення  
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi загальні збори в звітному році не скликались.  Результати розгляду  
питань порядку денного:  прийняти рішення по всім питанням порядку денного: 1. Обрали лічильну комісію у складі  
2 (двох) осіб: Скрицького Олександра Миколайовича та Моторіна Владислава Олександровича. 2. Затвердили   
регламент проведення загальних зборів та відвели на розгляд кожного питання не більше 15 хвилин. 3. Обрали  
Ляховича Станіслава Олексійовича Головою Зборів акціонерів.  4. Обрали Моторіна Владислава Олександровича  
секретарем Зборів. 5. Звіт Дирекції про роботу Товариства в 2017 році прийняли до відома.  Звіт Дирекції Товариства  
про підсумки фінансово-господарської діяльності Товаристваза 2017 рік затвердили. 6.  Роботу Ревізійної комісії в  
2017 році визнали задовільною. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердили. 7. Роботу  
Наглядової ради в 2017 році визнали задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і  
положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017  рік затвердили. 8.  Затвердили  
річну фінансову звітність (річні звіт та баланс) Товариства за 2017  рік.  Надали Генеральному директору Товариства  
повноваження щодо його подання до НКЦПРФ. Прийняли до відома, що за підсумками роботи в 2017 році  



Товариства має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 55765 тис. грн. 9. Розподіл прибутку за 2017  
рік не затверджували, у зв’язку з його відсутністю. 10. Прийняли до відома план роботи на 2018 рік та  

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 
   Так  Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
Акціонери X 
Депозитарна установа X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
 загальних зборах (за наявності контролю)? 

   Так  Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
   Так  Ні 
Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
   Так  Ні 
Реорганізація X 
Додатковий випуск акцій X 
Унесення змін до статуту X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X 
Інше (зазначити) Позачерговi загальні збори акціонерів у звiтному перiодi не скликались 

рекомендувати Дирекції Товариства розробити та подати для затвердження розгорнутий план роботи Товариства у  
2018 році з зазначенням необхідних витрат та запланованих надходжень. 11. Ліквідували колегіальний орган – 

 2018 р. © SMA 22599262 
«Ревізійна комісія». Створили в Товаристві одноосібний орган контролю – «Ревізор» та запровадили у Товаристві  
відповідну посаду. Затвердили Положення про Ревізора в новій редакції.  12. Затвердили статут Товариства у новій  



редакції. Надали повноваження Голові зборів Ляховичу Станіславу Олексійовичу підписати нову редакцію статуту  
Товариства. Генеральному директору Товариства Векслеру Борису Михайловичу здійснити необхідні дії щодо  
реєстрації нової редакції статуту Товариства. 13. Відкликали діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства з 
 займаних посад. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили  
чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Телесистеми України» 
 25.04.2018 р. 14. Обрали та затвердили з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, Ревізором  
ПрАТ «Телесистеми України»  Поворотного Юрія Анатолійовича. Вважати повноваження Ревізора ПрАТ  



Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
   Так  Ні 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Ревізійна комісія (ревізор) X 
Акціонери (акціонер), які (який) на  Ні 
день подання вимоги сукупно є  
власниками (власником) 10 і більше  
відсотків простих акцій товариства 

Інше (зазначити) Позачерговi загальні збори акціонерів у звiтному перiодi не скликались 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Черговi загальні збори акціонерів проводились 25.04.2018 року. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Позачерговi загальні збори акціонерів у звiтному перiодi не скликались та не проводились. 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
Наглядова рада ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» діє згідно Статуту та законодавства. Кількісний та  
персональний склад Наглядової ради визначається загальними зборами Товариства. Комітети у складі  
Наглядової ради не створювались. Наглядовою радою призначений Корпоративний директор.  
Винагорода виплачується членам Наглядової ради не виплачувалася. У 2018 році Наглядовою радою  
було проведено 8 засідань, на яких розглянуто та погоджено відчуження Товариством основних засобів 
 в регіонах, де припинено надання телекомунікаційних послуг, а також основних засобів, використання  
яких стало для Товариства нерентабельним. Також Наглядовою радою у 2018 році організовано  
проведення загальних зборів акціонерів, затверджено порядок денний, повідомлення для акціонерів,   
проекти рішень на них та бюлетені для голосування, а також вжито заходів задля забезпечення діяльності 
 Товариства. Згідно статуту ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» одноосібним виконавчим органом   
Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе 
 відповідальність  за ефективність його роботи згідно статуту, рішень загальних зборів акціонерів,  
Наглядової ради та  Контракту з Генеральним директором. Положення про Генерального директора не  
затверджувалося. У звітному році змін у персональному складі  виконавчого органу та Наглядової ради  
ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» не відбулося. 

Склад наглядової ради (за наявності) 
  Кількість  
 осіб 

Членів наглядової ради - акціонерів 0 
Членів наглядової ради - представників акціонерів 3 
Членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 
  Так Ні 
З питань аудиту X 
З питань призначень X 
З винагород X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає. 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та  
ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради 

Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались. 
Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались. 

 



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
  Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X 
Відсутність конфлікту інтересів X 
Граничний вік X 
Відсутні будь-які вимоги X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Персональний склад наглядової ради 
 Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 
 Так Ні 
Шульман Вадим Маратович Голова Наглядової ради X 

  
Опис: Функціональні обов’язки Голови Наглядової ради візначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті  
Товриства. Наглядовою радою у звітному періоді було проведено 8 засідань (шляхом заочного опитування) та  
здійснено погодження угод, актів виконаних робіт та рахунків сума яких перевищує 100 тис. грн.  Наглядовою радою  
Товариства здійснювалось представництво інтересів Акціонерів шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства. 
 Члени Наглядової ради приймали участь у розробці та затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів. Члени  
Наглядової Ради Товариства у звітному періоді проводили контроль за витратами, що здійснювались Дирекцією  
Товариства відповідно до затвердженого кошторису. 

Ляхович Станiслав Олексiйович Член Наглядової ради X 

Опис: Функціональні обов’язки Члена Наглядової ради візначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті  
Товриства. Наглядовою радою у звітному періоді було проведено 8 засідань (шляхом заочного опитування) та  
здійснено погодження угод, актів виконаних робіт та рахунків сума яких перевищує 100 тис. грн.  Наглядовою радою  
Товариства здійснювалось представництво інтересів Акціонерів шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства. 
 Члени Наглядової ради приймали участь у розробці та затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів. Члени  
Наглядової Ради Товариства у звітному періоді проводили контроль за витратами, що здійснювались Дирекцією  
Товариства відповідно до затвердженого кошторису. 

Сердюк Наталiя Степанiвна Член Наглядової ради X 

Опис: Функціональні обов’язки Члена Наглядової ради візначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті  
Товриства. Наглядовою радою у звітному періоді було проведено 8 засідань (шляхом заочного опитування) та  
здійснено погодження угод, актів виконаних робіт та рахунків сума яких перевищує 100 тис. грн.  Наглядовою радою  
Товариства здійснювалось представництво інтересів Акціонерів шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства. 
 Члени Наглядової ради приймали участь у розробці та затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів. Члени  
Наглядової Ради Товариства у звітному періоді проводили контроль за витратами, що здійснювались Дирекцією  
Товариства відповідно до затвердженого кошторису. 



Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
 обов'язками? 

  Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів  X 
акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради  X 
ознайомили з його правами та обов'язками 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із  X 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X 
 члена 

Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Чи проводилися засідання наглядової ради? 
Загальний опис прийнятих на них рішень: В звітному періоді  Наглядовою радою було проведено 8 засідань, на яких  
розглянуто та погоджено відчуження Товариством основних засобів в регіонах, де припинено надання  
телекомунікаційних послуг, а також основних засобів, використання яких стало для Товариства нерентабельним.  
Також Наглядовою радою у звітному періоді організовано проведення загальних зборів акціонерів, затверджено  
порядок денний, повідомлення для акціонерів,  проекти рішень на них та бюлетені для голосування, а також вжито  
заходів задля забезпечення діяльності Товариства. 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
  Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
Інше (зазначити) Винагорода виплачується лише Головi Наглядової ради згiдно договору, затвердженому  
 Загальними зборами акцiонерiв. 

Інформація про виконавчий орган 
 Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор - Векслер Борис Михайлович Функціональні обов’язки  посадової особи визначенi  
 Положенням про виконавчий орган та Статутом Товариства. 

Опис: Діяльність Генерального директора у звітному періоді була компетентна та ефективна. Протягом звітного  
періоду укладались угоди, витрачались інвестиційні кошти згідно планам розвитку Товариства. Витрати, що  
здійснювались Дирекцією Товариства у звітному періоді відповідають затвердженому Наглядовою радою  кошторису. 
  Проводились  будівництво, модернизація БС,  будівництво ВОЛЗ, підключення нових абонентів та інща  
господарська діяльність, направлена на отримання доходу Товариством. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками  
емітента 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, введено посаду  
 ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 1 
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? __________ 1 

  



Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів  
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

   Загальні  Наглядова  Виконавчий  Не належить  
 збори  рада орган до  
 акціонерів компетенції  
 жодного  
 органу 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або  так ні ні ні 
бюджету 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні ні ні так 
відповідальності членів виконавчого органу 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  так так ні ні 
власних акцій 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого  так 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
 товариства? (так/ні) 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт  ні 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею  
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 

 Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 
  Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X 
Положення про виконавчий орган X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
Положення про акції акціонерного товариства X 
Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (зазначити) Положення про Генерального директора, Положення про корпоративного директора. 

  



Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
 Інформація про діяльність  Інформація  Інформація  Документи  Копії  Інформація  
 акціонерного товариства розповсюджується  оприлюднюється в  надаються для  документів  розміщується  
 на загальних зборах загальнодоступній  ознайомлення  надаються на  на власній  
 інформаційній базі  безпосередньо  запит  інтернет- 
 даних Національної  в акціонерному акціонера сторінці  
 комісії з цінних  

 паперів та фондового  товаристві акціонерного  
  ринку про ринок  товариства 

 цінних паперів або  
 через особу, яка  
 провадить діяльність  
 з оприлюднення  
 регульованої  
 інформації від імені  
 учасників фондового 
  ринку 

Фінансова звітність, результати так так так ні так 
 діяльності 

Інформація про акціонерів, які  ні так так ні так 
володіють 10 відсотками та  
більше статутного капіталу 

Інформація про склад органів  так так так ні так 
управління товариства 

Статут та внутрішні документи так ні так ні так 
Протоколи загальних зборів  ні ні так ні так 
акціонерів після їх проведення 

Розмір винагороди посадових  ні ні ні ні так 
осіб акціонерного товариства 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів ні 
 фінансової звітності? (так/ні) 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
 аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

  Так Ні 
Не проводились взагалі X 
Менше ніж раз на рік X 
Раз на рік X 
Частіше ніж раз на рік X 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 
  Так Ні 
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає. 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 
  Так Ні 
З власнї ініціативи X 
За дорученням загальних зборів X 
За дорученням наглядової ради X 
За зверненням виконавчого органу X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає. 

  



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій  
  Повне найменування юридичної особи -  Ідентифікаційний код згідно з Єдиним  Розмір частки  
  власника (власників) або прізвище, ім'я, по  державним реєстром юридичних осіб, фізичних  акціонера  
 № батькові (за наявності) фізичної особи -  осіб - підприємців та громадських формувань  (власника) (у  
 з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з  відсотках до  
 торговельного, банківського чи судового  статутного капіталу) 
 реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого  
 органу влади іноземної держави про реєстрацію  
 юридичної особи (для юридичної особи -  
 нерезидента) 

 1 "ГРОСУЛО IНВЕСТМЕНТ С.А." 560665 13,815 

 2 Товариство з обмеженою відповідальністю  34914714 24,9855 
 "ЕЛIДОР" 

 3 "ЕПIЛМОР БIЗНЕС КОРП." 560698 18,0859 

 4 Товариство з обмеженою відповідальністю  34561814 24,9855 
 "ФОРТОН ЛТД" 

 5 "БРАЦЕЛОС ПРОПЕРТИЗ КОРП." 560674 18,0859 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)  
на загальних зборах емітента 
 Загальна  Кількість акцій  Підстава виникнення обмеження Дата виникнення  
 кількість акцій з обмеженнями обмеження 

 6549939 1711 Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні  12.10.2014 
 кворуму та при голосуванні в органах емітента у зв;язку з тим,  
 що власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не  
 звернулися до обраної емітентом депозитарної установи та не  
 укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних  
 паперах від власного імені або не здійснили переказ прав на цінні  
 папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій  
 депозитарній установі. 

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які  
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх  
звільнення 

Призначення і звільнення посадових осіб Товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
 «Про акціонерні товариства», Кодексу законів про працю України, Статуту. Слід зазначити, що  
внутрішні положення товариства, передбачені Статутом Товариства, зокрема Положення  про  
Наглядову раду, Положення про Ревізора, Про Наглядову раду Товариства, Про Генерального  
директора не затверджені загальними зборами акціонерів. 

9) Повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осіб підприємства регламентовані статутом  Товариства та законодавством.  
Слід зазначити, що внутрішні положення товариства, передбачені Статутом Товариства, зокрема  

  



Положення  про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Про Наглядову раду Товариства, Про  
Генерального директора не затверджені загальними зборами акціонерів 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Ми перевірили дані і інформацію, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII  
додатка 38 до Положення №2826, а саме: - інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного 
 управління, яким керується емітент; - інформацію про можливі відхилення емітентом від положень  
кодексу корпоративного управління; - інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента,  
що відбулися в 2018 році; - інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента. За  
результатами перевірки наданих нам даних і інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка  
буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826,  
наявним у емітента документам.  Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом буде зазначена  
інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, і висловлюємо нашу 
 думку щодо цієї інформації.  На нашу думку, інформація, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 5- 
9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення № 2826, тобто у Звіті про корпоративне управління  

  



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 Найменування юридичної  Ідентифі- Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної  Кількість за типами акцій 
 особи каційний  (шт.) кількості акцій (у 
 код   відсотках) прості іменні привілейовані  
 іменні 
 юридично 
 ї особи 

ТОВ "ФОРТОН ЛТД" 34561814 вул. Гомельська, буд. 59,  1636535 24,9855 1636535 0 
 оф. 7, Дніпро,  
 Днiпропетровська область,  
 49064 

ТОВ "ЕЛIДОР" 34914714 вул. Криворізьке шосе, буд  1636536 24,9855 1636536 0 
 35, Днiпро,  
 Днiпропетровська область,  
 49035 

"БРАЦЕЛОС ПРОПЕРТИЗ  560674 53-я Стрiт, 16-ий поверх,,  1184618 18,0859 1184618 0 
КОРП." Свiсс Тауер, Обаррiо,  
 05235, ПАНАМА  



"ЕПIЛМОР БIЗНЕС КОРП." 560698 53-я Стрiт, 16-ий поверх,  1184618 18,0859 1184618 0 
 Свiсс Тауер, Обаррiо,  
 05235, ПАНАМА 

"ГРОСУЛО IНВЕСТМЕНТ  560665 53-я Стрiт, 16-ий поверх,,  903835 13,7991 903835 0 
С.А." Свiсс Тауер,, Обаррiо,  
 05235, ПАНАМА 

 Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій Від загальної  Кількість за типами акцій 
 (шт.) кількості акцій (у 
  відсотках) прості іменні привілейовані  
 іменні 

Фiзичнi особи 5% i бiльше акцiй емiтента не володiють 0 0 0 0 

 Усього: 6546142 99,9419 6546142 0  



  
X. Структура капіталу 
 № Тип та/або клас акцій Кількість  Номінальна  Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до  
 з/п акцій (шт.) вартість (грн) торгів на фондовій біржі в частині включення до  
 біржового реєстру 

 1 2 3 4 5 6 
 1 акції прості  6549939 276,6 Візначені Статутом Товариства та чинними 

законодавством Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на  
 бездокументарні іменні України. фондовоій біржі в частині включення до  
 біржового реєстру у звітному періоді не було. 

Примітки: Згідно реєстру акціонерів акціонерами Товариства є  юридичні та фізичні особи. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма  Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  
 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний  папера існування та  вартість (грн) акцій (шт.) номінальна  статут- 
 випуску про  ідентифі- форма випуску вартість  ному  
 реєстрацію  каційний  (грн) капіталі  
 випуску номер (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 12.10.2010 878/1/10 ДКЦПФР UA4000094338 UA4000094338 Акція проста  Бездокументарні          276,60 6549939  1811713127,40

 100 
 бездокументарна  іменні 
 іменна 

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому ринку.   
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється  Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на  
фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.  Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась  Спосiб  
розмiщення: закритий 



  

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 

 № Дата  Вид дії: викуп/  Кількість акцій, що  Номінальна  Дата реєстрації  Номер свідоцтва  Найменування органу, який  Частка від  
 з/п зарахування/  набуття іншим  викуплено/ набуто  вартість (грн) випуску акцій,  про реєстрацію  зареєстрував випуск акцій, що  статутного капіталу  
 списання акцій  чином/ продаж/  іншим чином/  що викуплено/  випуску акцій, що  викуплено/ набуто іншим чином/  (у відсотках) 
 на рахунок/ з  анулювання продано/ анульовано набуто іншим  викуплено/ набуто  продано/ анульовано 
 рахунку   (шт.) чином/ продано/  іншим чином/  
 емітента анульовано продано/ анульовано 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 31.12.2018 викуп 0 276,60 01.01.2018 д/н д/н 0 

Опис: Придбання емітентом власних акцій протягом звітного періоду відбувалося. 
 7.Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)  
такого емітента 

 Прізвище, ім’я, по батькові  Тип цінного папера Кількість  Від загальної  
 фізичної особи цінних паперів  кількості  
 (шт.) цінних паперів  
 (у відсотках) 

 1 2 3 4 
Інформація відсутня, Емітента  Акція проста бездокументарна іменна 0 0 
інші цінні папери (крім акцій) не  
випускав. 

 Усього: 0 



  
 
 
 
 
 
8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі  
емітента 

 Прізвище, ім’я, по батькові  Кількість акцій  Від загальної  Кількість за типами акцій 
 фізичної особи (штук) кількості акцій  прості іменні привілейовані  
 (у відсотках) іменні 
 1 2 3 4 5 
У власності працівників емітента  0 0 0 0 
акцій у статутному капіталі  
еміента немає. 

 Усього: 0 0 0 0 



  



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі  
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на  
відчуження таких цінних паперів 
 Дата  Найменування органу, що  Вид цінних паперів Міжнародний  Найменування органу, що  Характеристика обмеження Строк обмеження 
 випуску зареєстрував випуск ідентифі- наклав обмеження 
 каційний номер 

 1 2 3 4 5 6 7 
 12.10.2010 Державна комісія з цінних  Акція проста  UA4000094338 д/н Будь-які обмеження щодо обігу цінних  д/н 
 паперів та фондового ринку бездокументарна  паперів емітента, в тому числі необхідність  
 іменна отримання від емітента або інших власників  
 цінних паперів згоди на відчуження таких  
 цінних паперів, відсутні. 

Опис: Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Номер рішення суду або уповноваженого державного  
органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Строк такого обмеження: обмеження відсутні. Характеристика такого обмеження: обмеження відсутні. Додаткова 

інформація, 
 необхідна для повного і точного  розкриття інформації: інформація відсутня. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій,  
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за  
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
 Дата  Номер свідоцтва про  Міжнародний  Кількість акцій у  Загальна  Загальна кількість  Кількість голосуючих  Кількість голосуючих акцій, права голосу 
 реєстрації  реєстрацію випуску ідентифі- випуску (шт.) номінальна  голосуючих акцій  акцій, права голосу за   за якими за результатами обмеження  
 випуску каційний номер вартість (грн) (шт.) якими обмежено (шт.) таких прав передано іншій особі (шт.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 12.10.2010 878/1/10 UA4000094338 6549939 1811713,12 6548228 0 0 

Опис: Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Номер рішення суду або уповноваженого державного  
органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Строк такого обмеження: обмеження відсутні. Характеристика такого обмеження: обмеження відсутні. Додаткова 

інформація, 
 необхідна для повного і точного  розкриття інформації: інформація відсутня. 



   
 
XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному  
 році 
 Інформація про виплату дивідендів За результатами звітного  У звітному періоді 
 періоду 

 за простими  за привілейова- за простими  за привілейова- 
 акціями  ними акціями акціями  ними акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0 
Сума виплачених/перерахованих  0 0 0 0 
дивідендів, грн 
Дата прийняття уповноваженим  01.01.2018 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2017 
органом акціонерного товариства  
рішення про встановлення дати  
складення переліку осіб, які мають  
право на отримання дивідендів 

Дата складення переліку осіб, які мають 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2017 
 право на отримання дивідендів 
Спосіб виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н 

Дата (дати) перерахування дивідендів  
через депозитарну систему із  
зазначенням сум (грн) перерахованих  
дивідендів на відповідну дату 

Дата (дати) перерахування/  
відправлення дивідендів безпосередньо  
акціонерам із зазначенням сум (грн)  
перерахованих/ відправлених дивідендів 
 на відповідну дату 

Опис:  За результатами звiтного 2018 та попереднього 2017 рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не  
приймалось. Дивiденди не нараховувались та не сплачувались 



  
 XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.  Орендовані основні засоби  Основні засоби, усього (тис. 
 грн) (тис. грн)  грн) 

 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 232698 194197 0 0 232698 194197 
  будівлі та споруди 31873 26870 0 0 31873 26870 
  машини та обладнання 200063 166576 0 0 200063 166576 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 762 751 0 0 762 751 
2.Невиробничого призначення:  0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
   інші 0 0 0 0 0 0 
 Усього 232698 194197 0 0 232698 194197 
Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни та умови користування  
основними засобами на пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї,  
технiчною та проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу.  Первiсна вартiсть основних засобiв: 746  
286 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв: 73,98%.  Ступiнь використання основних засобiв: 86,17%.  Сума  
нарахованого зносу: 552 089 тис.грн.  Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 138  
633 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєві змiни у  вартостi основних засобiв в 2018  
роцi - надійшло за рік ОЗ в сумі 1 540 тис. грн., вибуло за рік - 12 403 тис. грн, нараховано амортизації за рік - 27 638 
 тис. грн.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:  основних засобiв, що виключенi з активiв  
та щодо яких iснує обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не перебувають. 

  



 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 Найменування За звітний період За попередній період 
 показника 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 829372 867215 
Статутний капітал (тис. грн) 1811713 1811713 
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1811713 1811713 
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний  
періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного  
періоду становить -982341 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та  
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -982341 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього 
 періоду становить -944498 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та  
скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -944498 тис.грн.  

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу  
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру  
статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу  
України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство  
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни  
до статуту у встановленому порядку. 



  
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 Види зобов‘язань Дата виникненняНепогашена частина Відсоток за  Дата  
  боргу (тис.грн) користування  погашення 
 коштами (% річних) 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Кредитів банку не має 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі: X 0 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 

Облігації не випускались 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X 
 власним випуском): 

Іпотечні цінні папери не випускались 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним  X 0 X X 
випуском): 

Сертифікати ФОН не випускались 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі  X 0 X X 
за похідними цінними паперами) (за кожним 
 видом): 

Інші цінні папери не випускались 01.01.2018 0 0 31.12.2018 

за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 

Інвестиції не здійснювались 01.01.2018 0 X 31.12.2018 

Податкові зобов’язання X 376 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 56806 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 57182 X X 
Опис: Зобов'язань за кредитами банків, облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими  
цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 № Основний  Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
 з/п вид  
 продукції у  у грошовій  у відсотках у  у грошовій  у відсотках 
 натуральній  формі   до всієї  натуральній  формі   до всієї  
 формі  (тис. грн) виробленої формі  (тис. грн) реалізо- 
 (фізична   продукції (фізична  ваної  
 од. вим.) од. вим.) продукції 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 Емiтент не  д/н 0 0 д/н 0 0 
 здiйснює види  
 дiяльностi,  
 передбаченi п.1  
  Гл.4 Розд.ІІІ  
 Рiшення К  
 №2826 вiд  
 03.12.13р. 



  
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 № Склад витрат Відсоток від  
 з/п загальної  
 собівартості  
 реалізованої  
 продукції (у  
 відсотках) 

 1 2 3 
 1 Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.1  Гл.4 Розд.ІІІ Рiшення К №2826 0 
  вiд 03.12.13р. 



  
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної  Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська  
особи або прізвище, ім'я, по  фірма "Євроаудит" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної  30437318 
особи 

Місцезнаходження вул. Либідська, буд. 1А, м. Київ, Голосіївський, 01032, Україна 

Номер ліцензії або іншого  2126 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу, Аудиторська палата України 
 що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  23.02.2001 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 465-23-56 
Факс (044) 465-23-56 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 

Опис: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит" надає  
аудиторськi послуги емiтенту. 



Повне найменування юридичної  Публчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй  
особи або прізвище, ім'я, по  України" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної  30370711 
особи 

Місцезнаходження вул. Тропініна, буд. 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107,  
 Україна 

Номер ліцензії або іншого  Рiшення НКЦПФР №2092 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  01.10.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 
Факс (044) 591-04-24 
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію 

Опис: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил  
Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ  
"Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР  
01.10.2013 рiшення № 2092. 



Повне найменування юридичної  Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія  
особи або прізвище, ім'я, по  "Укрнафтогаз" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної  24101605 
особи 

Місцезнаходження вул. Краківська, буд. 15/17,  літ. А, м. Київ, Дніпровський,  
 02094, Україна 

Номер ліцензії або іншого  АЕ № 263248 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  03.09.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 296-05-40 
Факс (044) 296 05 14 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 

Опис: Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз здiйснює професiйну  
депозитарну дiяльнiсть зберiгача. 

  



 КОДИ 
 Дата  (рік, місяць, число) 2019.01.01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ  за ЄДРПОУ 22599262 
УКРАЇНИ" 

Територія ДНІПРОВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036600000 

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ 230 
правова форма  
господарювання 

Вид економічної Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку за КВЕД 61.20 
діяльності 

Середня кількість працівників 146 
Адреса,  вул. Русанівський бульвар, 7, м. Київ, Дніпровський р-н, 02154, (056) 788-02-04 
телефон 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний  
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 на 31.12.201 р. Форма № 1 Код за  1801001 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 

 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи 1000        11639         8489 
    первісна вартість 1001        23895        22134 
    накопичена амортизація 1002        12256        13645 
Незавершені капітальні інвестиції 1005       129703       140747 
Основні засоби 1010       232698       194197 
    первісна вартість 1011       783802       746286 
    знос 1012       551104       552089 
Інвестиційна нерухомість 1015            0            0 
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016            0            0 
    знос інвестиційної нерухомості 1017            0            0 
Довгострокові біологічні активи 1020            0            0 
    первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021            0            0 
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022            0            0 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030            0            0 
інші фінансові інвестиції 1035            0            0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040            0            0 
Відстрочені податкові активи 1045            0            0 
Гудвіл 1050            0            0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060            0            0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065            0            0 
Інші необоротні активи 1090            0            0 
Усього за розділом I 1095       374040       343433 

  



 1 2 3 4 
     II. Оборотні активи       
Запаси 1100         6616         6242 
    Виробничі запаси 1101         2304         2188 
    Незавершене виробництво 1102            0            0 
    Готова продукція 1103            0            0 
    Товари 1104         4312         4054 
Поточні біологічні активи 1110            0            0 
Депозити перестрахування 1115            0            0 
Векселі одержані 1120            0            0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125        57227        56109 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
    за виданими авансами 1130            0            0 
    з бюджетом 1135           51           49 
        у тому числі з податку на прибуток 1136            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх  1145            0            0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155        48407        48408 
Поточні фінансові інвестиції 1160            0            0 
Гроші та їх еквіваленти 1165       435511       427042 
    Готівка 1166            1            1 
    Рахунки в банках 1167        28306        20014 
Витрати майбутніх періодів 1170           27           27 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180            0            0 
у тому числі в: 1181            0            0 
    резервах довгострокових зобов’язань 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182            0            0 
    резервах незароблених премій 1183            0            0 
    інших страхових резервах 1184            0            0 
Інші оборотні активи 1190         5272         5244 
Усього за розділом II 1195       553111       543121 
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  1200            0            0 
вибуття 

Баланс 1300       927151       886554 

  



 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 

 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400      1811713      1811713 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401            0            0 
Капітал у дооцінках 1405        30377        30377 
Додатковий капітал 1410       128983       128983 
    Емісійний дохід 1411            0            0 
    Накопичені курсові різниці 1412            0            0 
Резервний капітал 1415            0            0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (1103858) (1141701) 
Неоплачений капітал 1425            0( )           0 (

 ) 
Вилучений капітал 1430            0( )           0 (

 ) 
Інші резерви 1435            0            0 
Усього за розділом I 1495       867215       829372 
     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення       
Відстрочені податкові зобов’язання 1500            0            0 
Пенсійні зобов’язання 1505            0            0 
Довгострокові кредити банків 1510            0            0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515         5600         5600 
Довгострокові забезпечення 1520            0            0 
    Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521            0            0 
Цільове фінансування 1525            0            0 
    Благодійна допомога 1526            0            0 
Страхові резерви 1530            0            0 
у тому числі: 1531            0            0 
    резерв довгострокових зобов’язань 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532            0            0 
    резерв незароблених премій 1533            0            0 
    інші страхові резерви 1534            0            0 
Інвестиційні контракти 1535            0            0 
Призовий фонд 1540            0            0 
Резерв на виплату джек-поту 1545            0            0 
Усього за розділом II 1595         5600         5600 
     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       
Короткострокові кредити банків 1600            0            0 
Векселі видані 1605            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610            0            0 
    довгостроковими зобов’язаннями 

    товари, роботи, послуги 1615        29368        27152 
    розрахунками з бюджетом 1620          923          376 
        у тому числі з податку на прибуток 1621            0            0 
    розрахунками зі страхування 1625          146          137 
    розрахунками з оплати праці 1630          636          568 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635        21254        21330 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650            0            0 
Поточні забезпечення 1660            0            0 
Доходи майбутніх періодів 1665            0            0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670            0            0 
Інші поточні зобов’язання 1690         2009         2019 
Усього за розділом III 1695        54336        51582 

  



 1 2 3 4 
     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  1700            0            0 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800            0            0 
Баланс 1900       927151       886554 
Примітки: Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку Товариства вiдображаються з дотриманням вимог Закону  
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", за № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 р. з урахуванням  
наступних змiн i доповнень. Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття  
iнформацiї, якi регулюються нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог  
П(С) БО№1, i називається «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Основнi допущення –  принцип нарахування та  
безперервностi. Основнi засоби вiдображенi в «Балансi» по вартостi,яка отримана як рiзниця первiсної вартостi i  
накопиченої амортизацiї. Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.  
Нематерiальнi активи вiдображенi в «Балансi» пiдприємства за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої  
амортизацiї. Амортизацiя нематерiальних активiв усiх груп нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.  
Для оцiнки запасiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду, застосовано їх первiсну  
вартiсть. Обрана облiкова полiтика пiдприємства вiдповiдає вимогам законодавства. 

Керівник Векслер Борис Михайлович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 



  
 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2019.01.01 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 за 2018 рік 
 I. ФІНАНСОВІ  Форма № 2 Код за  1801003 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000        57239        60430 
Чисті зароблені страхові премії 2010            0            0 
    Премії підписані, валова сума 2011            0            0 
    Премії, передані у перестрахування 2012            0            0 
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013            0            0 
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014            0            0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (        76880 )        93968 (

 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (            0 )            0 (

 ) 
Валовий: 2090            0            0 
     прибуток 

     збиток 2095 (        19641 )        33538 (

 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105            0            0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110            0            0 
    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111            0            0 
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112            0            0 
Інші операційні доходи 2120         6687         8496 
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою  2121            0            0 
вартістю 

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і  2122            0            0 
сільськогосподарської продукції 

    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123            0            0 
Адміністративні витрати 2130 (        15677 ) (        18572 ) 
Витрати на збут 2150 (         2569 ) (         3216 ) 
Інші операційні витрати 2180 (         7596 ) (        10558 ) 
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  2181 (            0 ) (            0 ) 
справедливою вартістю 

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і  2182 (            0 ) (            0 ) 
сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   2190            0            0 
     прибуток 

     збиток 2195 (        38796 ) (        57388 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200            0            0 
Інші фінансові доходи 2220          609         1407 
Інші доходи 2240          724          293 
    Дохід від  благодійної допомоги 2241            0            0 
Фінансові витрати 2250 (            0 )            0 (

 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 (            0 )            0 (

 ) 
Інші витрати 2270 (          380 )           77 (

 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275            0            0 
Фінансовий результат до оподаткування: 2290            0            0 
    прибуток 

    збиток 2295 (        37843 )        55765 (

 ) 



Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300            0            0 
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305            0            0 
Чистий фінансовий результат:   2350            0            0 
     прибуток 

     збиток 2355 (        37843 )        55765 (

 ) 

 II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400            0            0 
 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405            0            0 
 Накопичені курсові різниці 2410            0            0 
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415            0            0 
 Інший сукупний дохід 2445            0            0 
 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450            0            0 
 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455            0            0 
 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460            0            0 
 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (37843) (55765) 

 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Матеріальні затрати 2500         8492        43742 
 Витрати на оплату праці 2505        17768        19438 
 Відрахування на соціальні заходи 2510         3631         3811 
 Амортизація 2515        30803        48752 
 Інші операційні витрати 2520        42408        10648 
 Разом 2550       103102       126391 

 ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Середньорічна кількість простих акцій 2600    6549939,00    6549939,00 
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605    6549939,00    6549939,00 
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (5,78) (8,51) 
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (5,78) (8,51) 
 Дивіденди на одну просту акцію 2650          0,00          0,00 
Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно  
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV ( зi  
змiнами та доповненнями)  та згiдно затвердженими нацiональними стандартами бухгалтерського облiку.  Собiвартiсть  
реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог  П(С)БО № 9 "Запаси". Собiвартiсть реалiзованої продукцiї   
визначається згiдно П(С)БО № 16 "Витрати".  До Форми №2 протягом звiтного року коригувань не вносилось.  
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод становить 57 239 тис.грн. Чистий  
збиток за 2018 рiк становить 37 843 тис. грн. 

Керівник Векслер Борис Михайлович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 



  
 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2019.01.01 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 за 2018 рік 
 Форма № 3 Код за  1801004  
  Стаття Код За звітний період За аналогічний період  
 рядка попереднього року 

 1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності       
Надходження від: 3000         45559         44754 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Повернення податків і зборів 3005             0             0 
    у тому числі податку на додану вартість 3006             0             0 
Цільового фінансування 3010             0             0 
    Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011             0             0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015          1302             0 
Надходження від повернення авансів 3020            26            37 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних  3025             0             0 
рахунках 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035             0             9 
Надходження від операційної оренди 3040             0             0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045             0             0 
Надходження від страхових премій 3050             0             0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055             0             0 
Інші надходження 3095         21432         29552 
Витрачання на оплату: 3100         39940 ( ) (         41652

 ) 
Товарів (робіт, послуг) 

Праці 3105         14552 ( ) (         15748

 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110          3639 ( ) (          3847

 ) 
Зобов’язань з податків і зборів 3115          9682 ( ) (         15221

 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116             0 ( ) (             0

 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117          2531 ( ) (          4825

 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118          7151 ( ) (         10396

 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135             0 ( ) (             0

 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140          7361 ( ) (          5320

 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145             0 ( ) (             0

 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150             0 ( ) (             0

 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155             0 ( ) (             0

 ) 
Інші витрачання 3190          4559 ( ) (          4518

 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (11414) (11954) 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       
Надходження від реалізації: 3200             0             0 
    фінансових інвестицій 

    необоротних активів 3205             0             0 
Надходження від отриманих: 3215           609          1407 
    відсотків 

    дивідендів 3220             0             0 
Надходження від деривативів 3225             0             0 



Надходження від погашення позик 3230             0             0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої  3235             0             0 
господарської одиниці 

Інші надходження 3250             0             0 

  



 1 2 3 4 
Витрачання  на придбання: 3255             0 ( ) (             0

 ) 
    фінансових інвестицій 

    необоротних активів 3260             0 ( ) (             0

 ) 
Виплати за деривативами 3270             0 ( ) (             0

 ) 
Витрачання на надання позик 3275             0 ( ) (             0

 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої  3280             0 ( ) (             0

 ) 
господарської одиниці 

Інші платежі 3290             0 ( ) (             0

 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295           609          1407 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності       
Надходження від: 3300             0             0 
Власного капіталу 

Отримання позик 3305             0             0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310             0             0 
Інші надходження 3340             0             0 
Витрачання на: 3345             0 ( ) (             0

 ) 
Викуп власних акцій 

Погашення позик 3350             0 ( ) (             0

 ) 
Сплату дивідендів 3355             0 ( ) (             0

 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360             0 ( ) (             0

 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365             0 ( ) (             0

 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370             0 ( ) (             0

 ) 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх  3375             0 ( ) (             0

 ) 
підприємствах 

Інші платежі 3390             0 ( ) (             0

 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395             0             0 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (10805) (10547) 
Залишок коштів на початок року 3405        435511        442987 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410          2336          3071 
Залишок коштів на кінець року 3415        427042        435511 
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського  
облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв". Облiк руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюеться згiдно з  
"Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй та Iнструкцiєю про 
 його застосування, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. Наявнiсть грошових  
коштiв у нацiональнiй валютi пiдтверджено виписками обслуговуючого банку та даними касової книги станом на  
31.12.2018 року i без вiдхилень занесено до Головної книги. Залишок грошових коштiв на поточному рахунку  
становить 20 014 тис.грн i вiдображено в рядку 1167 Балансу. В рядку 3415 Звiту про рух грошових коштів (за  
прямим методом) відображається  залишок грошових коштів на кінець року  427 042 тис. грн. Грошовi кошти в  
iноземнiй валютi станом на 31.12.2018 року на пiдприємствi вiдсутнi. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає. 

Керівник Векслер Борис Михайлович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 

   

 

 

 

 



КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2019.01.01 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262 

 Звіт про власний капітал 
 за 2018 рік 
 Форма № 4 Код за  1801005 
  Стаття Код Зареєстро- Капітал у  Додатко- Резервний  Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього 
 рядка ваний  дооцінках вий капітал капітал ділений  чений капіталчений капітал 
 (пайовий)  прибуток  
 капітал (непокри- 
 тий збиток) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000    1811713      30377     128983          0 (1103858)          0          0     867215 
Коригування: 4005          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зміна облікової політики 

Виправлення помилок 4010          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни 4090          0          0          0          0          0          0          0          0 
Скоригований залишок на початок року 4095    1811713      30377     128983          0 (1103858)          0          0     867215 
Чистий прибуток (збиток) за звітний  4100          0          0          0          0 (37843)          0          0 (37843) 
період 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112          0          0          0          0          0          0          0          0 
Накопичені курсові різниці 4113          0          0          0          0          0          0          0          0 
Частка іншого сукупного доходу  4114          0          0          0          0          0          0          0          0 
асоційованих і спільних підприємств 

Інший сукупний дохід 4116          0          0          0          0          0          0          0          0 
Розподіл прибутку: 4200          0          0          0          0          0          0          0          0 
Виплати власникам (дивіденди) 

Спрямування прибутку до зареєстрованого  4205          0          0          0          0          0          0          0          0 
капіталу 

Відрахування до резервного капіталу 4210          0          0          0          0          0          0          0          0 
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215          0          0          0          0          0          0          0          0 
 відповідно до законодавства 

  



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сума чистого прибутку на створення  4220          0          0          0          0          0          0          0          0 
спеціальних (цільових) фондів 

Сума чистого прибутку на матеріальне  4225          0          0          0          0          0          0          0          0 
заохочення 

Внески учасників: 4240          0          0          0          0          0          0          0          0 
Внески до капіталу 

Погашення заборгованості з капіталу 4245          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення капіталу: 4260          0          0          0          0          0          0          0          0 
Викуп акцій (часток) 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265          0          0          0          0          0          0          0          0 
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення частки в капіталі 4275          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зменшення номінальної вартості акцій 4280          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни в капіталі 4290          0          0          0          0          0          0          0          0 
Придбання (продаж) неконтрольованої  4291          0          0          0          0          0          0          0          0 
частки в дочірньому підприємстві 

Разом змін у капіталі 4295          0          0          0          0 (37843)          0          0 (37843) 
Залишок на кінець року 4300    1811713      30377     128983          0 (1141701)          0          0     829372 

Примітки: Структура та призначення  власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5  
"Звіт про власний капітал". Структура та призначення  власного капіталу визначені Товариством об’єктивно та адекватно. Згідно установчих документів  
статутний капітал Товариства  станом на 31.12.2018 року становить 1 811 713 127,4 (один міліард вісімсот одинадцять мільйонів  сімсот тринадцять тисяч  
сто двадцять сім гривень 40 копійок), якій поділений на 6 549 939 штук  акцій. Усі акції Товариства є простими бездокументарними іменними,   
номінальною вартістю 276,6 грн. кожна. Статутний капітал сплачений на 100% грошовими коштами у визначенi законодавством України термiни. Капітал в  
дооцінках станом на 31.12.2018 року становить 30 377 тис. грн. Додатковий катітал станом на 31.12.2018 року становить 128 983 тис. грн. Непокритий  
збиток станом на 31.12.2018 року становить 1 141 701 тис. грн., у звiтному перiодi непокритий збиток збiльшився на 37 843 тис. грн. 

Керівник Векслер Борис Михайлович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 



  XVI. Твердження щодо річної інформації 

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що  
вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  
Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів,  
фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає  
достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та 
 стан емітентаі. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента 
 Прізвище, ім’я, по батькові фізичних  Дата укладення  Предмет договору Строк дії договору Кількість акцій  Кількість простих акцій  
осіб або найменування юридичних осіб, договору та дата  (часток), що  (часток) товариства, що надає  
  що є сторонами договору набрання чинності належать особам,  особі можливість  
  ним які уклали договір,  розпоряджатися голосами на  
 на дату його  загальних зборах товариства, на 
 укладення  дату виникнення обов’язку  
 надіслати таке повідомлення 

 1 2 3 4 5 6 
В Емітента акціонерних або  31.12.2018,  д/н д/н 0 0 
корпоративних договорів, укладених  31.12.2018 
акціонерами емітента, немає. 

Опис: Інформація відсутня. 

  



 
 XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є  
 незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом 

 Прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб  Дата укладення договору та  Предмет договору та/або правочину Ціна договору  Строк дії договору та/або  
 або найменування юридичних осіб, що є  дата набрання чинності ним  та/або правочину правочину 
 сторонами договору та/або правочину та/або дата вчинення  
 правочину 

 1 2 3 4 5 
Договорів та/або правочинів, умовою  31.12.2018, 31.12.2018,  д/н д/н д/н 
чинності яких є незмінність осіб, які  
здійснюють контроль над емітентом, немає. 

Опис: Інформація відсутня. 



XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що  
 виникала протягом періоду 

 Дата  Дата оприлюднення  Вид інформації 
 виникнення  Повідомлення (Повідомлення  
 події про інформацію) у  
 загальнодоступній  
 інформаційній базі даних  
 Національної комісії з цінних  
 паперів та фондового ринку  
 або через особу, яка  
 провадить діяльність з  
 оприлюднення регульованої  
 інформації від імені учасників 
  фондового ринку 

 1 2 3 
 25.04.2018 26.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 17.10.2018 17.10.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



Титульний аркуш 
 28.04.2020 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

 № 06 
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа) 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
 розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з  
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві  
юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

 Генеральний директор Ягджиєв Владислав Вікторович 

 (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
 особи емітента) 

 Річна інформація емітента цінних паперів 
 за              рік 2019 
 I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 22599262 
4. Місцезнаходження вул. Русанівський бульвар, 7, м. Київ, 02154 

5. Міжміський код, телефон та факс (056) 788-02-04, 788-02-25 
6. Адреса електронної пошти office@people.net.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким  рішення загальних зборів акціонерів, 28.04.2020,  
затверджено річну інформацію, або дата та рішення  протокол № 33 загальних зборів акціонерів 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено  
річну інформацію емітента (за наявності) 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна  , д/н, д/н 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до  
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на  
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у  
разі здійснення оприлюднення) 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна  Державна установа «Агентство з  
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до  розвитку інфраструктури  
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на  фондового ринку України»,  
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або  21676262, УКРАЇНА,  
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та  DR/00001/APA 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
безпосередньо) 

 ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Річну інформацію розміщено  http://people.net.ua 
на  власному веб-сайті  
учасника фондового ринку 28.04.2020 
 (URL-адреса сторінки) (дата) 
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 Зміст 
1. Основні відомості про емітента. X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря. 

5. Інформація про рейтингове агентство. X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X 

7. Судові справи емітента. X 

8. Штрафні санкції щодо емітента. X 

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та  
відсоток їх акцій (часток, паїв): 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в  
разі їх звільнення; 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,  X 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо  X 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції  
хеджування; 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику  X 
грошових потоків; 

4) звіт про корпоративне управління: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс  X 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах  X 
емітента; 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

 2019 р. © SMA 22599262 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу  X 
та/або класу належних їм акцій. 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,  
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає  
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями  
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому  
значенню пакета акцій. 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та  X 
обов'язків акціонерів (учасників). 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції 
 та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента; 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 

4) інформація про похідні цінні папери емітента; 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. X 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за  
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. X 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру  X 
статутного капіталу такого емітента. 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність  X 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за  X 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження  
таких прав передано іншій особі. 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

26. Інформація про вчинення значних правочинів. 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та  
обставини, існування яких створює заінтересованість. 

29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової  
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових  
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

32. Твердження щодо річної інформації. X 
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, X 
 яка наявна в емітента. 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які  X 
здійснюють контроль над емітентом. 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом  X 
звітного періоду. 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за  
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за  
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі  
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних  
активів до складу іпотечного покриття; 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших  
активів на кінець звітного періоду; 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають  
іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними  
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу  
іпотечного покриття. 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 

41. Основні відомості про ФОН. 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 

45. Правила ФОН. 

46. Примітки.(до звіту) X 

Річна інформація емітента не була затверджена Наглядовою радою Товариства. Річна інформація затверджена  
загальними зборами акціонерів Товариства. Емiтент не належить до корпорацiй, консорцiумулiв, концернiв та iнших  
об'єднань за галезевими, терiторiальними та iншими принципами. Зобов'язань за облiгацiями, за фiнансовими  
iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними  
паперами емiтент не має. Облiгацiї, iншi цiннi папери, похідні цінні папери, сертифiкати, iпотечнi цiнниi папери емітент 

не випускав, тому дані пункти звіту відсутні. Черговi загальнi збори Товариства вiдбулися 28.04.2020 року.   
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що: - у статутному фондi товариства державної частки немає; -   
товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; - товариство не займае монопольного  
становища. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або  
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (Рiшення  
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013) тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та  
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Емiтент не здiйснював випускiв боргових цiнних  
паперiв. Iпотечнi цiннi папери Товариство не випускало. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Емiтент не  

має об'єктiв нерухомостi житлового будiвництва.  Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для  
забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі, 

відсутній. Іншої інформації немає. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ  
 УКРАЇНИ" 

2. Скорочене  ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" 
найменування (за наявності) 

3. Дата проведення державної реєстрації 24.12.1996 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)  1811713127,40 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного капіталу  
державного (національного) акціонерного  
товариства та/або холдингової компанії 

8. Середня кількість працівників (осіб)   109 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 61.10 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19 

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку 61.20 

10. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення банку),  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

          "УНІВЕРСАЛ БАНК" 
 який обслуговує емітента за поточним рахунком   
 у національній валюті 

 2) МФО банку 322001 
 3) IBAN UA183220010000026000290000280 
 4) найменування банку (філії, відділення банку),  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

          "УНІВЕРСАЛ БАНК" 
 який обслуговує емітента за поточним рахунком   
 у іноземній валюті 

 5) МФО банку 322001 
 6) IBAN UA713220010000026009290000281 

 2019 р.  © SMA 22599262 



12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах: 
1) найменування д/н 

2) організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 
4) місцезнаходження д/н 

5) опис: Емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств, холдингових компанiй, концернiв,  
консорцiумiв, асоцiацiй тощо за галузевими, територiальними чи iншими принципами не належить. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14. Інформація про рейтингове агентство 
 Найменування рейтингового  Ознака рейтингового  Дата визначення  Рівень кредитного рейтингу емітента  
 агентства агентства (уповноважене,  або оновлення  або цінних паперів емітента 
 міжнародне) рейтингової  
 оцінки емітента  
 або цінних  
 паперів емітента 

 1 2 3 4 
Рейтингування не проводилось  Уповноважене рейтингове Визначення  д/н 
та Iнформацiя про рейтингове   агентство рейтингової  
агенство вiдсутня тому, що у  оцінки емітента 
статутному фондi товариства  
державної частки немає. 

 31.12.2019 

Опис:  Іншої інформації немає. 
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів  
емітента: 

1) найменування Філіалів або інших відокремлених струкрурних  
 підрозділів у емітента немає. 

2) місцезнаходження д/н, д/н, д/н, УКРАЇНА 

3) опис: д/н 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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16. Судові справи емітента 
 № Номер  Найменування Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 
 з/п справи  суду  справи 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 №  Господарськи Концерн  ПрАТ  немає 36 755,48 + 1 762,00 позов  
 910/1363 й суд м. Києва "Міські  "Телесистем задоволено  
 6/18 теплові  и України" частково 
 мережі" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 14.01.2019 року. Відмовлено в задоволенні позовних вимог в частині стягнення 3  
846,75 грн. основного боргу, 684,85 грн. інфляційних втрат, 205,73 грн. 3% річних, 227,10 грн. суд. Збору.  
 2 №  Господарськи ДСК  ПрАТ  немає 316 585,95 + 4 748,79 позов  
 910/1165 й суд м. Києва "Чорноморс "Телесистем задоволено  
 7/18 ьке морське  и України" частково 
 пароплавств 
 о" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 09.11.2018 року. Постанова Північного апеляційного господарського суду від  
21.01.2019 року. Відмовлено в задоволенні позовних вимог в частині стягнення 278 024,80 грн. основної  
заборгованості, 12081,01 грн. пені, 2 219,08 грн. інфляційних втрат, 4 206,76 грн. 3% річних та  4 439,21 грн. суд.  
Збору. Апеляційну  скаргу ДСК "Чорноморське морське пароплавство"  залишено без задоволення. 

 3 №  Господарськи ФОП  ПрАТ  немає 55 000,00 + 1 762,00 позов  
 910/1075 й суд м. Києва Косенко  "Телесистем задоволено в  
 5/18 В.О. и України" повному  
 обсязі 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 19.10.2018 року. Постанова Північного апеляційного господарського суду від  
21.01.2019 року. Апеляційну скаргу ПрАТ "ТСУ" залишено без задоволення. 
 4 №  Господарськи ФОП Кістра ПрАТ  немає 53 342,00 + 1 762,00 позов  
 910/1765 й суд м. Києва  Лариса  "Телесистем задоволено  
 1/18 Василівна и України" повністю 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 26.02.2019 року. 
 5 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає 229 246,66 + 5 200,70 позов  
 910/1149 й суд м. Києва "Українська  "Телесистем задоволено  
 0/18 залізниця в  и України" частково 
 особі  
 регіональної 
  філії  
 Південно- 
 Західна  
 залізниця" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 12.12.2018 року. Постанова Північного апеляційного господарського суду від  
06.03.2019 року. Відмовлено в частині стягнення 5 475,35 грн. пені, 1 615,51 грн. інфляційних втрат та 105,66 грн.  
суд.збору +Зобов'язати ТСУ повернути 1/8 частину вежі радіорелейного зв'язку. Апеляційна скарга ТСУ залишена без 
 задоволення. 

 6 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає 95 407,71 + 1 921,00 позов  
 910/956/ й суд м. Києва "Авіаційна  "Телесистем задоволено  
 компанія  и України" частково 
 Дніпроавіа" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 01.04.2019 року. Відмовлено в частині стягнення 2 273,69 грн. пені, 3 925,20  
грн. інфляційних втрат, 1 469,38 грн. . 3% річних та 154,40 грн. суд. Збору. 
 7 №  Господарськи Управління  ПрАТ  немає 4 302,05 + 1 762,00 позов  
 904/5315 й суд м. Києва комунальної "Телесистем задоволено в  
 /18  власності  и України" повному  
 міста  обсязі 
 виконкому  
 Криворізько 
 ї міської  
 ради  
 Дніпропетро 
 вської  
 області 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 18.03.2019 року. 
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 8 №  Господарськи ПрАТ  ПрАТ  немає 45 051,96 + 1 921,00 позов  
 910/1261 й суд м. Києва "Бердянське "Телесистем задоволено в  
 /19  підприємств и України"

 повному  
 о теплових  обсязі 
 мереж" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 12.04.2019 року. 
 9 №  Господарськи ТОВ "І.К.  ПрАТ  немає 84 245,33 + 1 921,00 провадження  
 910/548/ й суд м. Києва Ініціатива" "Телесистем у справі  
 19 и України" закрито за  
 заявою  
 Позивача 

Опис: Ухвала ГС м. Києва від 17.04.2019 року. Наказ ГС м. Києва від 01.08.2019 року (про примусове виконання  
ухвали). 
 10 №  Господарськи ПП  ПрАТ  немає 37 500,00 + 192,10 заява про  
 904/1838 й суд м. Києва "Сармат" "Телесистем видачу  
 /19 и України" суд.наказу  
 задоволена 

Опис: Наказне провадження,. Судовий наказ від 29.05.2019 року. 
 11 №  Господарськи ДП "УДЦР" ПрАТ  немає 98 277,08 + 1 921,00 позов  
 910/4923 й суд м. Києва  (м. Київ) "Телесистем задоволено в  
 /19 и України" повному  
 обсязі 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 19.06.2019 року. 
 12 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає 86 400,00 + 192,10 позов  
 910/1128 й суд м. Києва "Укртелеком" "Телесистем

 задоволено в  
 3/19 и України" повному  
 обсязі 

Опис: Судовий наказ ГС м. Києва від 21.08.2019 року. 
 13 №  Господарськи ДП "УДЦР" ПрАТ  немає 75 396,63 + 1 921,00 позов  
 910/7716 й суд м. Києва  (м. Київ) "Телесистем задоволено  
 /19 и України" частково 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 27.08.2019 року. .Відмовлено в частині стягнення 788,28 грн. пені, 66,00 грн. 3% та  
21,71 грн. суд.збору. 
 14 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає 41 846,06 + 1 921,00 позов  
 910/8559 й суд м. Києва "Дніпробудз "Телесистем задоволено в  
 /19 в'язок" и України" повному  
 обсязі 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 09.09.2019 року. 
 15 №  Господарськи ФОП Бєлаш ПрАТ  немає 46 260,50 + 1 921,00 позов  
 910/8550 й суд м. Києва  Тимофій  "Телесистем задоволено в  
 /19 Юрійович и України" повному  
 обсязі 

Опис: Рішення ГС м. Києва від   07.10.2019 року. 
 16 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає 369 475,74 + 5 542,14 судом  
 910/1122 й суд м. Києва "Київстар" "Телесистем затверджено  
 7/19 и України" мирову угоду 

Опис: Ухвала ГС м. Києва від 08.10.2019 року. Станом на 08.10.2019 року сплачено борг в сумі 129 217,01 грн.  
Позивач відмовився від вимог про стягнення пені в сумі 87519,85 грн. 
 17 №  Господарськи ТзОВ "Лайт ПрАТ  немає 94675,27 + 1762,00 в задоволенні  
 910/1580 й суд м. Києва  Інвест  "Телесистем позову  
 2/18 Сервіс" и України" відмовлено  
 повністю 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 03.02.2019 року. Постанова Північного апеляційного господарського суду від  
01.11.2019 року. Апеляційну скаргу ТзОВ Лайт Інвест Сервіс залишено без задоволення. 
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 18 №  Господарськи АТ  ПрАТ  немає 245 061,67 + 3 675,93 в задоволенні  
 910/5749 й суд м. Києва "Перший  "Телесистем позову  
 /19 Київський  и України" відмовлено  
 машинобуді повністю 
 вний завод" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 14.11.2019 року. 
 19 №  Господарськи ПрАТ  ПрАТ  немає 120 428,02 + 1 921,00 позов  
 910/1162 й суд м. Києва "ЕДЕМ" "Телесистем задоволено  
 6/19 и України" частково 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 18.11.2019 року. Відмовлено: у стягненні 518,07 грн. - інфляційних втрат, 120,92 грн. 
 - пені та 10,19 грн. - судового збору. 
 20 №  Господарськи ДП "УДЦР" ПрАТ  немає 21 966,65 + 1 921,00 позов  
 910/1181 й суд м. Києва  (м. Київ) "Телесистем задоволено  
 9/19 и України" повністю 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 04.11.2019 року. 
 21 №  Господарськи ДП "УДЦР" ПрАТ  немає 108028,34 + 1921,00 позов  
 910/1589 й суд м. Києва  (м. Київ) "Телесистем задоволено  
 1/19 и України" частково 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 19.12.2019 року. Відмовлено в  частині стягнення 2000 грн. основного боргу, 802,33  
грн. - пені, 42,85 грн. - 3% річних  та 50,61 грн. судового збору. 
 22 №  Господарськи ПрАТ  ТОВ  немає 13 750,00 + 192,00 позов  
 910/9755 й суд м. Києва "Телесистем "Українські  задоволено в  
 /19 и України" новітні  повному  
 технології" обсязі 

Опис: Судовий наказ ГС м. Києва від 25.07.2019 року. 
 23 №  Господарськи ПрАТ  ТОВ  немає 4 800,00 позов  
 910/1050 й суд м. Києва "Телесистем "Енерготрас задоволено в  
 7/19 и України" комплект" повному  
 обсязі 

Опис: Судовий наказ ГС м. Києва від 12.08.2019 року. 
 24 №  Господарськи ПрАТ  ТОВ  немає 30 000,00 + 192,10 позов  
 910/1428 й суд м. Києва "Телесистем "Українські  задоволено в  
 8/19 и України" новітні  повному  
 технології" обсязі 

Опис: Судовий наказ ГС. м Києва  від 16.10.2019 року. 
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17. Штрафні санкції емітента 
 № Номер та дата  Орган, який наклав  Вид стягнення Інформація про виконання 
 з/п рішення, яким  штрафну санкцію 
 накладено штрафну  
 санкцію 

 1 2 3 4 5 
 1 № 910/1261/19,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 12.04.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
 2 № 910/11657/18,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 21.01.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
 3 № 9410/4923/19,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 19.06.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
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 4 № 910/7716/19,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 27.08.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
 5 № 904/1838/19,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 25.05.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
 6 № 910/13636/18,  Концерн "Міські теплові  штраф виконано. 
 14.01.2019 мережі" 

Опис: Іншої інформації немає. 
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 7 ППР 30/26-15-14-01- ДПС України в м. Києві штрафні санкції виконано. 
 01, 14.01.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 8 № 910/956/19,  ПрАТ "Авіаційна  штраф виконано. 
 01.04.2019 компанія "Дніпроавіа" 

Опис: Іншої інформації немає. 
 9 № 910/1261/19,  ПрАТ "Бердянське  штраф виконано. 
 18.03.2019 підприємство теплових  
 мереж" 

Опис: Іншої інформації немає. 

 2019 р.  © SMA 22599262 



 1 2 3 4 5 
 10 № 910/17651/18,  фізична особа Кістпа  штраф виконано. 
 26.02.2019 Л.В. 

Опис: Іншої інформації немає. 
 11 № 910/4923/19,  Укрчастотнагляд штраф виконано. 
 19.06.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 12 № 904/5315/18,  Парковка і реклама штраф виконано. 
 18.03.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 

 2019 р.  © SMA 22599262 



 1 2 3 4 5 
 13 № 910/7716/19,  Укрчастотнагляд штраф виконано. 
 27.08.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 14 № 910/8550/19,  ФОП Бєлаш Тимофій  штраф виконано. 
 07.10.2019 Юрійович 

Опис: Іншої інформації немає. 
 15 № 910/11227/19,  ПрАТ "Київстар" пені виконано. 
 08.10.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
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 16 Договір № 80D937- ПАТ "Укртелеком" пені виконано. 
 80/19, 31.01.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 17 № 910/11626/19,  ПрАТ "Едем" штраф виконано. 
 18.11.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 18 № 910/15891/19,  Укрчастотнагляд штраф виконано. 
 19.12.2019 Загальна сума штрафних санкцій за  
 звітний період склалає 969 664 грн. 

Опис: Іншої інформації немає. 
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18. Опис бізнесу 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
25.04.2018 року відбулися зміни в організаційній структурі емітента. На загальних зборах акціонерів  
був ліквідований колегіальний орган – Ревізійна комісія. Створено в Товаристві одноосібний орган  
контролю – Ревізор. Протягом звітного періоду змін в організаційній структурі не відбувалося. 

Інформація про чисельність працівників 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 110, середня чисельність  
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 11, чисельність працівників, які 
 працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 14. Фонд оплати праці - 16 500  
тис. грн.. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 1 268 тис. грн. у  
зв'язку із зменьшенням середньої кількісті працівників. Кадрова програма емiтента, спрямована на  
забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному  
заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй  
працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi, пiдвищенi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв шляхом  
вiдвiдування семiнарiв, пiдписки на перiодичнi видання, заохочення навчання працiвникiв в вищих  
закладах України. 

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств 
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,  
підприємствами, установами 

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Емітент у звітному періоді не  
проводив. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емiтента не  
надходило. 

Опис обраної облікової політики 
Наказ № ГУ-2019-01-03 / 02 від 03.01.2019 р. року "Про організацію бухгалтерського обліку та  
облікову політику підприємства". Облікова політика обрана згідно вимог Закону України від 16.07.99 р. 
 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» .Здійснюється  на підставі   
наказу «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ПІДПРИЄМСТВА».  Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється бухгалтерською  
службою підприємства на чолі з головним бухгалтером. Розпорядження  головного бухгалтера, які  
стосуються становлення та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими для  
виконання усіма структурними підрозділами й усіма працівниками підприємства. Забезпечення  
дотримання на  підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку,  
складання й подання у встановлені строки фінансової  звітності. Вважати всі рекламні витрати -   
рекламою  підприємства. Застосування  на підприємстві комп’ютерної  бухгалтерської  програми «1:С  
Бухгалтерія» та «1:С Торгівля».  Використовування згідно Закону №851 ст.7  електронного  
документообігу з  застосуванням електронного  цифрового підпису. Вважати малоцінними  
необоротними матеріальними активами (надалі – МНМА) матеріальні цінності з терміном корисного  
використання  понад один рік вартістю менше 6000 грн. Нараховувати амортизацію  по МНМА в  
першому місяці використання у розмірі 100% його вартості. Здійснювати амортизацію  нематеріальних  
активів  прямолінійним методом. Нараховувати знос малоцінних швидкозношуваних предметів (МБП)   
при передачі в експлуатацію у розмірі 100% їх вартості. Вважати всі матеріальні цінності, які   
оприбутковані  в бухгалтерському обліку, такими що  мають відношення до господарській  діяльності  
підприємства,  якщо в інших наказах  не написано іншого значення.        Здійснювати оцінку вибуття  
запасів в бухгалтерському та податковому обліку методом середньозваженої собівартості. Здійснювати  
нарахування амортизації по основним засобам за прямолінійним методом з урахуванням допустимих  
строків корисного використання основних засобів, не менш  встановлених  Податковим кодексом  
України. Використовувати для визначення витрат підприємства  рахунки класу 9. Розраховувати  
поквартально   резерв на  виплату відпусток. Формувати резерв сумнівних боргів виходячи із  
платоспроможності окремих дебіторів.  Використовувати при зберіганні  первинних документів  строк  

позовної давності згідно Наказу  Міністерства Юстиції України № 578/5 від12.04.2012. 
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Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 

Основні види послуг, що надає емітент: 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку. 61.20 

Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку. 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв’язку. 71.12. 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. 

Канали продажу - дилерська мережа и  центри обслуговування клієнтів. Ціни на послуги встановлюються 

згідно аналогічних на  ринку телекомунікаційних послуг. Беруться до уваги  накази НКРЗІ , що до 

інтерконекту, в розрахунках з іншими операторами. Экспорт  послуг за звітний рік. склав 22 409 873 грн. 

Імпорт  послуг за звітний. Склав 6 653 094 грн. 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
Придбано основних засобів  за останні п;ять років на суму 2 336 934 грн ( обладнання). Відчуження  
основних засобів за останні п'ять років на суму 1 256 519 грн в зв’язку з продажем. 

Інформація про основні засоби емітента 
Всi основнi засоби перебувають у власностi емiтента.  Термiни та умови користування основними  
засобами (за основними групами): Термiни та умови користування основними засобами на  
пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною 
 та проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу.  Первiсна вартiсть основних  
засобiв: 697 644 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв: 74,06%.  Ступiнь використання основних  
засобiв: 86,17%.  Сума нарахованого зносу: 516 698 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв 
 зумовленi: суттєві змiни у  вартостi основних засобiв в 2019 роцi - надійшло за рік ОЗ в сумі 10 755  
тис. грн., вибуло за рік - 6 057 тис. грн, нараховано амортизації за рік - 17 949 тис. грн.  Iнформацiя  
про всi обмеження на використання майна емiтента:  основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо  
яких iснує обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не перебувають. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
Серед проблем, якi впливають на дiяльнiсть Емiтента можна видiлити наступнi: - нестабiльнiсть  
законодавства, зокрема, змiна податкового законодавства в сторону збiльшення податкового  
навантаження; - прийняття обмежуючих ринковi вiдносини актiв органами державної влади; -  
адмiнiстративне втручання уряду в процес цiноутворення; - запровадження бiльш складної та  
непрозорої дозвiльної процедури; - зменшення реальних доходiв населення в наслiдок iнфляцiйних  
процесiв в державi; - погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi; - форс-мажорнi обставини  
(стихiйнi лиха, введення вiйськового чи надзвичайного стану, тощо). 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 
Усi договори, що були укладенi в звітному періоді, були виконанi в повному обсязi. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
На 2020 рік заплановано: 
• Підключити нових абонентів: 30000. 
• Отримати дохід від надання телекомунікаційних послуг: 60 млн. грн. (без 
• ПДВ та ПФ).  
• Побудувати ВОЛЗ для надання послуг проводового Інтернет протяжністю: 65 км. 
• Також Генеральний директор Товариства зазначив, що 31.12.2020  завершується термін дії ліцензії на  
користування радіочастотним ресурсом для надання послуг мобільного зв’язку та дозволів на  
використання номерного ресурсу, в т.ч. коду мережі мобільного зв’язку 92. Для продовження  
діяльності з надання послуг мобільного зв’язку необхідно в другому кварталі 2020 року виділити 1 700  
000 грн. на оплату продовження ліцензії на користування радіочастотним ресурсом в  
Дніпропетровській області.  
• Заплановано провести модернізацію обладнання магістральних каналів телекомунікаційної мережі, що  
дозволить додатково збільшити дохід у розмірі до 0,5 млн. грн. на місяць. 
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Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
За звiтний перiод дослiджень та розробок на пiдприємствi  не було. 

Інша інформація 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів  
діяльності емітента, відсутня. 
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IV. Інформація про органи управління 
 Орган управління Структура Персональний склад 
Вищий орган Загальні збори акціонерів Акціонери згідно реєстру акціонерів - юридичні та 
  фізичні особи. 

Наглядовий орган Наглядова рада Товариства Голова Наглядової ради - Шульман Вадим  
 Корпоративний директор Маратович, 
 Член Наглядової ради - Ляхович Станiслав  
 Олексiйович, 
 Член Наглядової ради - Сердюк Наталiя  
 Степанiвна. 
 Корпоративний директор - Скрицький Олександр  
 Миколайович. 
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Виконавчий орган Одноособовий - Генеральний директор Ягджиєв Владислав Вікторович 

Контрольно-ревізійний  Ревізор Поворотній Юрій Анатолійович. 
орган 
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 V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 № Посада Прізвище, ім’я, по  Рік  Освіта Стаж  Найменування підприємства,  Дата набуття  
 з/п батькові народ- роботи ідентифікаційний код юридичної особи повноважень  
 ження (років) та посада, яку займав та термін, на  
 який обрано  
 (призначено) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 Голова Наглядової ради фізична особа 1960 вища, Криворiзький  16 Компанiя "Сейба Лiмiтед", д/н, представник  25.04.2017, на 3 
 Шульман Вадим  гiрничорудний iнститут,  компанії  роки 
 Маратович спецiальнiсть - будівництво   
 підземних споруд і шахт 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи  визначенi Статутом Товариства. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правового договору, затвердженого  
 загальними зборами акцiонерiв. Змiн у персональному складi посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  
 емiтента не має.  Стаж роботи (рокiв) - 16. Попереднi посади: представник Компанiї "Сейба Лiмiтед". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах.  Голова Наглядової ради Шульман В.М.  Є представником акціонера Товариства - Компанії «BRACELOS PROPERTIES CORP». 

 2 Генеральний директор фізична особа 1973 Вища, Дніпропетровський  24 ПрАТ "Телесистеми України", 22599262,  18.10.2019, на 1 
 Ягджиєв Владислав  державний університет,  техничний директор  рік 
 Вікторович автоматика і управління в  
 технічних системах, інженер- 
 електромеханік 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, 

в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змiни у персональному складi посадової особи відбулися на підставі Протоколу б/н засідання членів Наглядової ради ПрАТ 

"Телесистеми України" від 17.10.2019 року. Зміни у персональному складі посадової особи емітента обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи (рокiв) - 24. Попереднi посади: технічний директор ПрАТ "Телесистеми України". Посадова особа не 

працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 2019 р.  © SMA 22599262 
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 3 Ревізор акціонерного товариства фізична особа 1964 Вища 38 ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР  25.04.2018, на 3 
 Поворотній Юрій  "ПРИДНІПРОВ’Я", 31037030,   роки 
 Анатолійович Відповідальний працівник з аналізу та  
 управління ризиками. Внутрішній аудитор за  
 сумісництвом. 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. 

Змiн у персональному складi посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж  роботи 

(рокiв) - 38. Попереднi посади: відповідальний працівник з аналізу та управління ризиками з 16.03.2016 року, ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ’Я»; відповідальний працівник з аналізу та  
 управління ризиками  з 03.06.2013 року, ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр»; кКонтролер служби внутрішнього аудиту (контролю) з 06.12.2012 року, ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр». Посадова  
 особа  працює відповідальним працівником з аналізу та управління ризиками, внутрішнім аудитором за сумісництвом.в ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ’Я",  
 місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8. 

 4 Головний бухгалтер фізична особа 1965 Вища, Харківський  16 ПрАТ "СІ-ЕС-ТІ Інвест", 20280935, головний  18.02.2013,  
 Махінько Зоя Миколаївна соціально-економічний  бухгалтер невизначений 
 iнститут; спецiальнiсть  
 економіка підприємства,  
 економіст підприємств 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої 

винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змін у персональному складі посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж  роботи (рокiв) - 16. Попереднi посади: ПрАТ "СІ-ЕС-ТІ Інвест", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад 

на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 5 Член Наглядової ради фізична особа 1958 середня-спецiальна,  20 ТОВ "Фортон ЛТД", 34561814, директор 25.04.2017, на 3 
 Сердюк Наталiя  бухгалтер-фiнансист,   роки 
 Степанiвна Днiпропетровський  
 фiнансово-економiчний  
 коледж, спецiальнiсть фiнанси 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.   
 Змiн у персональному складi посадової особи в звітному періоді не було.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи  
 (рокiв) - 20.  Попереднi посади: старший бухгалтер ТОВ "Приднiпровський Бiзнес Центр", директор ТОВ "Фортон ЛТД". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких  
 iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради Сердюк Н.С. Є представником акціонера Товариства - Компанії «BROSWELLIO LTD.». 
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 6 Член Наглядової ради фізична особа 1979 вища, Нацiональна академiя  15 "ГРОСУЛО ІНВЕСТМЕНТ С.А.", 560665,  25.04.2017, на 3 
 Ляхович Станiслав  внутрiшнiх справ,  Представник  роки 
 Олексiйович спецiальнiсть правознавство,  
 юрист 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  

Змiн у персональному складi посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи 

(рокiв) - 15.  Попереднi посади: директор ТОВ "Хiмпром". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради Ляхович С.О. є  
 представником акціонера Товариства - Компанії «GROSULO INVESTMENT S.A.». 

 7 Корпоративний директор фізична особа 1968 вища юрист-правозахисник,  14 ЗАТ "Телесистеми України", 22599262, заст.  09.07.2007, не  
 Скрицький Олександр  Iнститут права Мiжнародної  Генерального директора з юридичних та  визначений 
 Миколайович академiї управлiння  корпоративних питань 
 персоналом , спецiальнiсть  
 комерцiйне та трудове право 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої 

винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи (рокiв) - 14. Попереднi посади: ЗАТ "Телесистеми України", заст. Генерального директора з юридичних та корпоративних 

питань, Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 Посада Прізвище, ім’я, по батькові Кількість Від загальної Кількість за типами акцій 
  акцій   кількості  прості іменні привілейо- 
 (шт.) акцій (у  вані іменні 
 відсотках) 

 1 2 3 4 5 6 
Голова Наглядової  фізична особа 0 0 0 0 
ради Шульман Вадим Маратович 

Генеральний директор фізична особа 0 0 0 0 
 Ягджиєв Владислав Вікторович 

Ревізор акціонерного  фізична особа 0 0 0 0 
товариства Поворотній Юрій Анатолійович 

Головний бухгалтер фізична особа 0 0 0 0 
 Махінько Зоя Миколаївна 

Член Наглядової ради фізична особа 0 0 0 0 
 Сердюк Наталiя Степанiвна 

Член Наглядової ради фізична особа 0 0 0 0 
 Ляхович Станiслав Олексiйович 
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Корпоративний  фізична особа 0 0 0 0 
директор Скрицький Олександр Миколайович 
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 VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 

 Найменування юридичної  Ідентифікацій Місцезнаходження Відсоток акцій  
 особи засновника та/або  ний код  (часток, паїв), які  
 учасника юридичної  належать  
 особи  засновнику та/або  
 засновника  учаснику (від  
 загальної кількості) 
 та/або  
 учасника 

Товариство з обмеженою  21138240 вул. Живова, буд. 2А, м. Тернопіль,  0 
відповідальністю "ФІРМА "РУТА- Тернопiльська область, 46008, Україна 
ФАРМ" 

Відкрите акціонерне товариство  21560766 бульвар Тараса Шевченка, буд. 18, м. Київ,  0 
“УКРТЕЛЕКОМ” Шевченківський, 01601, Україна 

 Прізвище, ім'я, по батькові  Відсоток акцій  
 фізичної особи (часток, паїв), які  
 належать  
 засновнику та/або  
 учаснику (від  
 загальної кількості) 

Фізичні особи - застовники у  0 
емітента відсутні 

 Усього: 0 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Приватне акціонерне товариство “Телесистеми України” (в подальшому - «Товариство») засноване на  
підставі законодавства України і є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю  
“Телесистеми України”, зареєстрованого розпорядженням виконкому Тернопільської міської Ради від  
24 грудня 1996 року № 866, (зміна назви - з Закритого акціонерного товариства "Телесистеми  
України" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» відбулась у  
відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», та зареєстрована Дніпровською  
районною у місті Києві державною адміністрацією 25.11.2009 року). Починаючи з 2006 року  
Товариство перейшло до надання послуг рухомого (стільникового) зв’язку технології CDMA.  
Побудувало оптоволоконні лінії зв’язку для швидкісного доступу до мережі Інтернет. Розвиток власної  
телекомунікаційної мережі в подальшому буде слугувати залученню нових абонентів. 

2. Інформація про розвиток емітента 
Сучасне обладнання, передові технології, новітні методи контролю, функціонуючі системи управління  
дозволяють Товариству надавати телекомунікаційні послуги високих показників якості та швидкості.  
Товариство у 2020 році планує: • Підключити нових абонентів: 30000. • Отримати дохід від надання 

телекомунікаційних послуг: 60 млн. грн. (без ПДВ та ПФ). • Побудувати ВОЛЗ для надання послуг 

проводового Інтернет протяжністю: 65 км. • Також Генеральний директор Товариства зазначив, що 

31.12.2020  завершується термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом для надання послуг 

мобільного зв’язку та дозволів на використання номерного ресурсу, в т.ч. коду мережі мобільного зв’язку  

92. Для продовження діяльності з надання послуг мобільного зв’язку необхідно в другому кварталі 2020  

року виділити 1 700 000 грн. на оплату продовження ліцензії на користування радіочастотним ресурсом в  
Дніпропетровській області. • Заплановано провести модернізацію обладнання магістральних каналів 

телекомунікаційної мережі, що дозволить додатково збільшити дохід у розмірі до 0,5 млн. грн. на місяць. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних  
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і  
доходів або витрат емітента 

Товариство не укладало протягом 2019 року деривативів та не  вчиняли правочинів щодо похідних  
цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. 

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими  
ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої  
операції, для якої використовуються операції хеджування 

Протягом 2019 року Товариство страхування прогнозованих операцій для хеджування  ризиків не  
проводило. Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і 

фактичними погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей.  

Ефективне управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам 

діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно 

позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності. 

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику  
ліквідності та/або ризику грошових потоків 

Ринковий ризик. Обсяги реалізації Товариства залежать вiд попиту на його послуги в умовах високої  
конкуренції з боку найбільших телекомунікаційних компаній України. Ціновий ризик. Товариство  
схильне до цінового ризику у зв’язку з високою конкуренцією на ринку телекомунікаційних послуг.  
Кредитний ризик. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна  
концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості, а  
також інших фінансових активів. Грошові кошти Товариства, в основному, зберігаються у надійних  
банках, що розташовані в Україні. Ризик ліквідності. Основним ризиком  діяльності Товариства є ризик  
ліквідності. Станом на 31 грудня 2019 року оборотні активи Товариства перевищували поточні  
зобов’язання на 487 505 тис. грн. Поточні зобов’язання Товариства складають 5.39% пасиву –  
сформовані, в основному, авансами, кредиторською та дебіторською заборгованістю. Поточна  
діяльність підприємства на 100% фінансується за рахунок власного капіталу (прибутку), надходжень за  
рахунок поточної діяльності. В цілому Товариство має стійке положення. Результати аналізу ліквідності 
 балансу свідчать, що як на початок, так і на кінець 2019 року баланс  емітента є достатньо ліквідним. 

4. Звіт про корпоративне управління: 
1) Посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 



24.04.2019 року загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ  УКРАЇНИ» був затвержений 
 власний кодекс корпоративного управління. Також Товариство не приймало рішення про застосування 
 в добровільному порядку принципів (кодексів) корпоративного управління інших підприємств,  
установ, організацій, об’єднань юридичних осіб  тощо. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
 корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не приймало рішення про застосування в добровільному порядку принципів (кодексів) 

корпоративного управління інших підприємств. установ, організацій, об’єднань юридичних осіб.  

 

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад  
визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного упрпввлігння понад визначені законодавством вимоги. 

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,  
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких  
частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких  
відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу  
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини,  

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не підтверджується. 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 Вид загальних зборів чергові позачергові 

 X 
Дата проведення 24.04.2019 

Кворум зборів, % 99,98 

Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів 

Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішення з питань порядку 

проведення (регламенту) загальних зборів Товариства. 3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства. 4.

 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. 5. Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про 

результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту (висновків) Ревізора Товариства. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 7.

 Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2018 році. 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік. 

10. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості 

акцій. 11. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 12. Затвердження протоколу 

рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 13. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення 

Статуту в новій редакції. 14. Про скасування Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. 15.

 Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 16. Призначення суб'єкта аудиторської 

діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.  Особи, що подавали пропозицiї до перелiку 

питань порядку денного: Наглядова рада Товариства, інші пропозицiї щодо питань порядку денного не подавались.  

Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi загальні збори в звітному році не 

скликались.  Результати розгляду питань порядку денного:  прийняти рішення по всім питанням порядку денного: 1. 

Обрали строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа 

працівників Товариства: - Скрицький Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії; - Крутських Олександра 

Борисовича - член Лічильної комісії.  2. Затвердили порядок проведення (регламент) загальних зборів 3. Обрали 

Загорулька Андрія Олександровича секретарем Зборів Акціонерів.  4. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2018 

році визнали задовільною та схвалили. 5. Прийняли до відома та затвердили звіт (висновки) Ревізора Товариства про 

результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. Діяльність Ревізора Товариства в 2018 

році визнали задовільною та схвалили. 6.  Прийняли до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 

рік. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 році визнали задовільною та схвалили. Заходи за результатами 

розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджували, у зв’язку з відсутністю такої необхідності. 7. Затвердили 

річний звіт Товариства за 2018 рік.. 8.  Прийняли до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має 

збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 37843 тис. грн. Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджували, у 

зв’язку з його відсутністю. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році 

не проводили. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховували та не 

сплачували. 9. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік затвердили. 10. Рішення не прийнято.  11. Рішення не 

прийнято. 12. Рішення не прийнято. 13. Рішення не прийнято. 14.Рішення не прийнято. 15. Затвердили Принципи 

(Кодекс) корпоративного управління ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ". Делегували Голові та секретарю загальних 

зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ", 

затверджених рішенням загальних зборів Товариства 24.04.2019 р. 16. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання 



послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначили ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"ЄВРОАУДИТ" (01032, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Либідська, буд. 1А, код ЄДРПОУ 30437318). Доручили 

Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської 

діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його 

послуг. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори вiдбулися 24 квiтня 2019 року.  

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 
    Так  Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
Акціонери X 
Депозитарна установа X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
 загальних зборах (за наявності контролю)? 

    Так  Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
    Так  Ні 
Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
    Так  Ні 
Реорганізація X 
Додатковий випуск акцій X 
Унесення змін до статуту X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X 
Інше (зазначити) Позачерговi загальні збори акціонерів у звiтному перiодi не скликались 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні 
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
    Так  Ні 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Ревізійна комісія (ревізор) X 
Акціонери (акціонер), які (який) на  Ні 
день подання вимоги сукупно є  
власниками (власником) 10 і більше  
відсотків простих акцій товариства 

Інше (зазначити) Позачерговi загальні збори акціонерів у звiтному перiодi не скликались 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Черговi загальні збори акціонерів проводились 24.04.2019 року. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Позачерговi загальні збори акціонерів у звiтному перiодi не скликались та не проводились. 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
Наглядова рада ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» діє згідно Статуту та законодавства. Кількісний та  
персональний склад Наглядової ради визначається загальними зборами Товариства. Комітети у складі  
Наглядової ради не створювались. Наглядовою радою призначений Корпоративний директор.  
Винагорода  членам Наглядової ради не виплачувалася. У 2019 році Наглядовою радою було проведено  

5 засідань, на яких розглянуто наступні питання:  про скликання та проведення Загальних зборів  

Товариства; про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів; про затвердження 

повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства; про затвердження заходів із скликання та 

проведення Загальних зборів та призначення реєстраційної комісії; про обрання Голови Загальних зборів 

Товариства; про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, що скликані на 24.04.2019  

року; про затвердження бюлетеня для голосування з питань порядку денного на загальних зборах  

акціонерів Товариства 24.04.2019 року; про звільнення (припинення повноважень) Генерального  

директора Товариства; про призначення (обрання) Генерального директора Товариства. Наглядовою  

радою у 2019 році організовано проведення загальних зборів акціонерів,  а також вжито заходів для 

забезпечення діяльності Товариства.  Згідно статуту ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» одноосібним 

виконавчим органом  Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю 

Товариства та несе відповідальність  за ефективність його роботи згідно статуту, рішень загальних зборів 

акціонерів, Наглядової ради та  Контракту з Генеральним директором та Положення про Генерального 

директора. У звітному році змін у персональному складі  виконавчого органу та Наглядової ради ПрАТ 

«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» не відбулося. 

Склад наглядової ради (за наявності) 
 Персональний склад наглядової  Незалежний  Залежний  Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
 ради член  член  
 наглядової  наглядової  
 ради ради 

 Так Ні 
Шульман Вадим Маратович X Функціональні обов’язки Голови Наглядової ради  
 візначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті  
 Товриства. Наглядовою радою у звітному періоді було  
 проведено 5 засідань, організовано проведення загальних  
 зборів акціонерів, а також вжито заходів для забезпечення 
  діяльності Товариства. Наглядовою радою Товариства  
 здійснювалось представництво інтересів Акціонерів  
 шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства.  
 Голова  Наглядової ради приймав участь у розробці та  
 затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів.  
 Голова Наглядової Ради Товариства у звітному періоді  
 проводив контроль за витратами, що здійснювались  
 Дирекцією Товариства відповідно до затвердженого  
 кошторису. 

Ляхович Станiслав Олексiйович X Функціональні обов’язки Члена Наглядової ради  



 візначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті  
 Товриства. Наглядовою радою у звітному періоді було  
                     проведено 5 засідань, організовано проведення загальних  
 зборів акціонерів, а також вжито заходів для забезпечення 
  діяльності Товариства Наглядовою радою Товариства  
 здійснювалось представництво інтересів Акціонерів  
 шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства.  
 Члени Наглядової ради приймали участь у розробці та  
 затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів.  
 Члени Наглядової Ради Товариства у звітному періоді  
 проводили контроль за витратами, що здійснювались  
 Дирекцією Товариства відповідно до затвердженого  
 кошторису. 

Сердюк Наталiя Степанiвна X Функціональні обов’язки Члена Наглядової ради  
 візначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті  
 Товриства. Наглядовою радою у звітному періоді було  
 проведено 5 засідань, організовано проведення загальних  
 зборів акціонерів, а також вжито заходів для забезпечення 
  діяльності Товариства Наглядовою радою Товариства  
 здійснювалось представництво інтересів Акціонерів  
 шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства.  
 Члени Наглядової ради приймали участь у розробці та  
 затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів.  
 Члени Наглядової Ради Товариства у звітному періоді  
 проводили контроль за витратами, що здійснювались  
 Дирекцією Товариства відповідно до затвердженого  
 кошторису. 
 

Персональний склад: Голова Наглядової ради - Шульман Вадим Маратович, Члени Наглядової ради - Ляхович  
Станiслав Олексiйович, Сердюк Наталiя Степанiвна. 
 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 
   Так Ні 
З питань аудиту X 
З питань призначень X 
З винагород X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає. 
 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; 
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. 

Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались. 
Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались. 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи наглядової ради: Діяльність Наглядової ради Товариства в звітному році визнана задовільною та  
схвалена загальними зборами акціонерів Товариства. 



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

  Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                                                X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X 
Відсутність конфлікту інтересів                                                      X 
Граничний вік X 
Відсутні будь-які вимоги                      X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
 обов'язками? 

   Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів  X 
акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради  X 
ознайомили з його правами та обов'язками 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із  X 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X 
 члена 

Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
   Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди                                        X 
Інше (зазначити) Інша інформація відсутня. 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати  
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській  
діяльності товариства Згідно Статуту Товариства одноосібним виконавчим органом  Товариства є Генеральний 

директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність  за ефективність його 

роботи згідно Статуту, рішень загальних зборів акціонерів та Контракту.  Засідання виконавчого органу не 

проводились, виконавчий орган - одноособовий. Генеральний директор керує поточною діяльністю Товариства. 

Результати роботи виконавчого органу: суттєвих змін у фінансово-господарської діяльності не було. 

 



Склад виконавчого органу 
 Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Генеральний директор - Векслер Борис Михайлович Функціональні обов’язки  посадової особи визначенi  
 Положенням про Генерального директора  та Статутом           

 Товариства. 

 

Оцінка роботи виконавчого органу 
Діяльність Виконавчого органу Товариства в звітному році визнана задовільною та схвалена загальними зборами  
акціонерів Товариства. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками  
емітента 
Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними погрозами, які  
можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне управління ризиками забезпечує  
впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага  
спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної  
діяльності. 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, введено посаду  
 ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 1 
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? __________ 1 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів  
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

   Загальні  Наглядова  Виконавчий  Не належить  
 збори  рада орган до  
 акціонерів компетенції  
 жодного  
 органу 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або  так ні ні ні 
бюджету 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні ні ні так 
відповідальності членів виконавчого органу 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  так так ні ні 
власних акцій 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого  так 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
 товариства? (так/ні) 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт  ні 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею  
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 

 Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 



   Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X 
Положення про виконавчий орган                 X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
Положення про акції акціонерного товариства X 
Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (зазначити) Положення про Генерального директора, Положення про корпоративного директора. 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
 Інформація про діяльність  Інформація  Інформація  Документи  Копії  Інформація  
 акціонерного товариства розповсюджується  оприлюднюється в  надаються для  документів  розміщується  
 на загальних зборах загальнодоступній  ознайомлення  надаються на  на власній  
 інформаційній базі  безпосередньо  запит  інтернет- 
 даних Національної  в акціонерному акціонера сторінці  
 комісії з цінних  

 паперів та фондового  товаристві акціонерного  
  ринку про ринок  товариства 

 цінних паперів або  
 через особу, яка  
 провадить діяльність  
 з оприлюднення  
 регульованої  
 інформації від імені  
 учасників фондового 
  ринку 

Фінансова звітність, результати так так так ні так 
 діяльності 

Інформація про акціонерів, які  ні так так ні так 
володіють 10 відсотками та  
більше статутного капіталу 

Інформація про склад органів  так так так ні так 
управління товариства 

Статут та внутрішні документи так ні так ні так 
Протоколи загальних зборів  ні ні так ні так 
акціонерів після їх проведення 

Розмір винагороди посадових  ні ні ні ні так 
осіб акціонерного товариства 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів ні 
 фінансової звітності? (так/ні) 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
 аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

   Так Ні 
Не проводились взагалі X 
Менше ніж раз на рік X 
Раз на рік X 
Частіше ніж раз на рік X 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 
   Так Ні 
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає. 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 
   Так Ні 
З власнї ініціативи X 
За дорученням загальних зборів X 
За дорученням наглядової ради X 
За зверненням виконавчого органу X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає. 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій  
  Повне найменування юридичної особи -  Ідентифікаційний код згідно з Єдиним  Розмір частки  
  власника (власників) або прізвище, ім'я, по  державним реєстром юридичних осіб, фізичних  акціонера  
 № батькові (за наявності) фізичної особи -  осіб - підприємців та громадських формувань  (власника) (у  
 з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з  відсотках до  
 торговельного, банківського чи судового  статутного капіталу) 
 реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого  
 органу влади іноземної держави про реєстрацію  
 юридичної особи (для юридичної особи -  
 нерезидента) 

 1 "ГРОСУЛО IНВЕСТМЕНТ С.А." 560665 13,815 

 2 Товариство з обмеженою відповідальністю  34914714 24,9855 
 "ЕЛIДОР" 

 3 "ЕПIЛМОР БIЗНЕС КОРП." 560698 18,0859 

 4 Товариство з обмеженою відповідальністю  34561814 24,9855 
 "ФОРТОН ЛТД" 

 5 "БРАЦЕЛОС ПРОПЕРТИЗ КОРП." 560674 18,0859 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)  
на загальних зборах емітента 
 Загальна  Кількість акцій  Підстава виникнення обмеження Дата виникнення  
 кількість акцій з обмеженнями обмеження 

 6549939 1711 Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні  12.10.2014 
 кворуму та при голосуванні в органах емітента у зв;язку з тим,  
 що власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не  
 звернулися до обраної емітентом депозитарної установи та не  
 укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних  
 паперах від власного імені або не здійснили переказ прав на цінні  
 папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій  
 депозитарній установі. 

  



Опис: Іншої інформації немає. 

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які  
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх  
звільнення 

Призначення і звільнення посадових осіб Товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
 «Про акціонерні товариства», Кодексу законів про працю України, Статуту,  Положення  про  
Наглядову раду, Положення про Ревізора, Про Генерального директора. 
 

9) Повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осіб підприємства регламентовані статутом  Товариства та  діючим 

законодавством. Слід зазначити, що  в Товаристві  передбачено  внутрішні положення, передбачені 

Статутом Товариства, зокрема Положення  про Наглядову раду, Положення про Ревізора,  Положення про 

Генерального директора. 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у  
підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4  
цього пункту 

Ми перевірили  інформацію, яка  зазначена Товариством  в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка  
38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента,  а саме: - інформацію з  
посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; - інформацію про  
можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління; - інформацію про  
загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2019 році; - інформацію про наглядову  
раду та виконавчий орган емітента. За результатами перевірки наданих нам даних і інформації, ми не  
виявили невідповідності інформації, яка  зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII  
додатка 38 до Положення №2826  та у звіті  про корпоративне управління  емітента. Ми розглянули  
документи, на підставі яких Товариством  зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII  
додатка 38 до Положення №2826 та у звіті  про корпоративне управління  і висловлюємо нашу думку  
щодо цієї інформації: На нашу думку, інформація, яка  зазначена Товариством в підпунктах 5-9 пункту  
4 розділу VII додатка 38 до Положення № 2826 та  у Звіті про корпоративне управління  за 2019 рік,  
підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень частини 3 ст.40-1 Закону  
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, підпункту 6 пункту 2  
глави 4 Розділу ІІІ Положення №2826,   на основі розглянутих документів, подій і фактів, які  
відбувалися в діяльності Товариства  впродовж 2019 року  та відображає достовірно і повно: - опис  
основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, 
 які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - дані про будь-які  
обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок  
призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або  
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; - повноваження  
посадових осіб емітента. 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 Найменування юридичної  Ідентифі- Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної  Кількість за типами акцій 
 особи каційний  (шт.) кількості акцій (у 
 код   відсотках) прості іменні привілейовані  
 іменні 
 юридично 
 ї особи 

ТОВ "ФОРТОН ЛТД" 34561814 вул. Гомельська, буд. 59,  1636535 24,9855 1636535 0 
 оф. 7, Дніпро,  
 Днiпропетровська область,  
 49064 

ТОВ "ЕЛIДОР" 34914714 вул. Криворізьке шосе, буд  1636536 24,9855 1636536 0 
 35, Днiпро,  
 Днiпропетровська область,  
 49035 

"БРАЦЕЛОС ПРОПЕРТИЗ  560674 Авеніда дель Паціфіко та  1184618 18,0859 1184618 0 
КОРП." Авеніда Пасео дель Мар,,  
 місто Панама, Коста дель  
 Есте, ММГ Тауер, поверх  
 23,, д/н, ПАНАМА 
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"ЕПIЛМОР БIЗНЕС КОРП." 560698 Авеніда дель Паціфіко та  1184618 18,0859 1184618 0 
 Авеніда Пасео дель Мар,,  
 місто Панама,, Коста дель  
 Есте, ММГ Тауер, поверх  
 23,, д/н, ПАНАМА 

"ГРОСУЛО IНВЕСТМЕНТ  560665 Авеніда дель Паціфіко та  903835 13,7991 903835 0 
С.А." Авеніда Пасео дель Мар,,  
 Місто Панама,, Коста дель  
 Есте, ММГ Тауер, поверх  
 23,, д/н, ПАНАМА 

 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій Від загальної  Кількість за типами акцій 
 (шт.) кількості акцій (у 
  відсотках) прості іменні привілейовані  
 іменні 

Фiзичнi особи 5% i бiльше акцiй емiтента не володiють 0 0 0 0 

 Усього: 6546142 99,9419 6546142 0 

 

 

 

2019 р.   © SMA       22599262 



X. Структура капіталу 
 № Тип та/або клас акцій Кількість  Номінальна  Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до  
 з/п акцій (шт.) вартість (грн) торгів на фондовій біржі в частині включення до  
 біржового реєстру 

 1 2 3 4 5 6 
 1 акції прості  6549939 276,6 Візначені Статутом Товариства та чинними законодавством  Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на  
 бездокументарні іменні України. фондовоій біржі в частині включення до  
 біржового реєстру у звітному періоді не було. 

Примітки: Згідно реєстру акціонерів акціонерами Товариства є  юридичні та фізичні особи. 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма  Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  
 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний  папера існування та  вартість (грн) акцій (шт.) номінальна  статут- 
 випуску про  ідентифі- форма випуску вартість  ному  
 реєстрацію  каційний  (грн) капіталі  
 випуску номер (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 12.10.2010 878/1/10 ДКЦПФР UA4000094338 Акція проста  Бездокументарні          276,60 6549939  1811713127,40 100 
 бездокументарна  іменні 
 іменна 

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому ринку.   
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється  Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на  
фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.  Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась  Спосiб  
розмiщення: закритий 
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6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 

 № Дата  Вид дії: викуп/  Кількість акцій, що  Номінальна  Дата реєстрації  Номер свідоцтва  Найменування органу, який  Частка від  
 з/п зарахування/  набуття іншим  викуплено/ набуто  вартість (грн) випуску акцій,  про реєстрацію  зареєстрував випуск акцій, що  статутного капіталу  
 списання акцій  чином/ продаж/  іншим чином/  що викуплено/  випуску акцій, що  викуплено/ набуто іншим чином/  (у відсотках) 
 на рахунок/ з  анулювання продано/ анульовано набуто іншим  викуплено/ набуто  продано/ анульовано 
 рахунку   (шт.) чином/ продано/  іншим чином/  
 емітента анульовано продано/ анульовано 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 31.12.2019 викуп 0 276,60 12.10.2010 д/н д/н 0 

Опис: Придбання емітентом власних акцій протягом звітного періоду відбувалося. 
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7.Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)  
такого емітента 

 Прізвище, ім’я, по батькові  Тип цінного папера Кількість  Від загальної  
 фізичної особи цінних паперів  кількості  
 (шт.) цінних паперів  
 (у відсотках) 

 1 2 3 4 
Інформація відсутня, Емітента  Акція проста бездокументарна іменна 0 0 
інші цінні папери (крім акцій) не  
випускав. 

 Усього: 0 
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1  
відсотка розміру статутного капіталу емітента 

 Прізвище, ім’я, по батькові  Кількість акцій  Від загальної  Кількість за типами акцій 
 фізичної особи (штук) кількості акцій  прості іменні привілейовані  
 (у відсотках) іменні 
 1 2 3 4 5 
У власності працівників емітента  0 0 0 0 
акцій у розмірі понад 0,1 вітсотка  
розміру статутного капіталу  
еміента немає. 

 Усього: 0 0 0 0 
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9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі  
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на  
відчуження таких цінних паперів 
 Дата  Найменування органу, що  Вид цінних паперів Міжнародний  Найменування органу, що  Характеристика обмеження Строк обмеження 
 випуску зареєстрував випуск ідентифі- наклав обмеження 
 каційний номер 

 1 2 3 4 5 6 7 
 12.10.2010 Державна комісія з цінних  Акція проста  UA4000094338 Депозитарні установи Обмеження щодо врахування цінних паперів  Скасування таких  
 паперів та фондового ринку бездокументарна  при визначенні кворуму та при голосуванні в  обмежень  
 іменна органах емітента у зв’язку з тим, що власники здійснюється  
  цінних паперів, які були дематеріалізовані, не депозитарною  
  звернулися до обраної емітентом депозитарної установою  
  установи та не укласти з нею договір про  протягом одного  
 обслуговування рахунка в цінних паперах від  робочого дня після  
 власного імені або не здійснили переказ прав  укладення  
 на цінні папери на свій рахунок в цінних  власником цінних  
 паперах, відкритий в іншій депозитарній  паперів з  
 установі. депозитарною  
 установою  
 договору про  
 обслуговування  
 рахунка в цінних  
 паперах. 

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня. Номер рішення суду або уповноваженого державного органу,  
яким накладено обмеження: інформація відсутня. Строк такого обмеження: інформація відсутня. Характеристика такого обмеження: інформація відсутня. Додаткова інформація,  
необхідна для повного і точного розкриття інформації: обмежень щодо необхідності отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних  
паперів, немає. 
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій,  
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за  
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
 Дата  Номер свідоцтва про  Міжнародний  Кількість акцій у  Загальна  Загальна кількість  Кількість голосуючих  Кількість голосуючих акцій, права голосу 
 реєстрації  реєстрацію випуску ідентифі- випуску (шт.) номінальна  голосуючих акцій  акцій, права голосу за   за якими за результатами обмеження  
 випуску каційний номер вартість (грн) (шт.) якими обмежено (шт.) таких прав передано іншій особі (шт.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 12.10.2010 878/1/10 UA4000094338 6549939 1811713,12 6548228 1711 0 

Опис: Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Номер рішення суду або уповноваженого державного  
органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Строк такого обмеження: обмеження відсутні. Характеристика такого обмеження: обмеження відсутні. Додаткова 

інформація,  необхідна для повного і точного  розкриття інформації: інформація відсутня. 
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 XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному  
 році 
 Інформація про виплату дивідендів За результатами звітного  У звітному періоді 
 періоду 

 за простими  за привілейова- за простими  за привілейова- 
 акціями  ними акціями акціями  ними акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0 
Сума виплачених/перерахованих  0 0 0 0 
дивідендів, грн 
Дата прийняття уповноваженим  
органом акціонерного товариства  
рішення про встановлення дати  
складення переліку осіб, які мають  
право на отримання дивідендів 

Дата складення переліку осіб, які мають 
 право на отримання дивідендів 
Спосіб виплати дивідендів  

Дата (дати) перерахування дивідендів  
через депозитарну систему із  
зазначенням сум (грн) перерахованих  
дивідендів на відповідну дату 

Дата (дати) перерахування/  
відправлення дивідендів безпосередньо  
акціонерам із зазначенням сум (грн)  
перерахованих/ відправлених дивідендів 
 на відповідну дату 

Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: За результатами звітного 2019 року та у  
звітному періоді  рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дата складення переліку осіб, які  
мають право на отримання дивідендів: дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Дата початку  
виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Розмір виплати дивідендів:  
дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Порядок виплати дивідендів: дивіденди не  
нараховувались та не сплачувались. Строк виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались та не  
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 XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.  Орендовані основні засоби  Основні засоби, усього (тис. 
 грн) (тис. грн)  грн) 

 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 194197 180946 0 0 194197 180946 
  будівлі та споруди 26870 21560 0 0 26870 21560 
  машини та обладнання 166576 158658 0 0 166576 158658 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 751 728 0 0 751 728 
2.Невиробничого призначення:  0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
   інші 0 0 0 0 0 0 
 Усього 194197 180946 0 0 194197 180946 
Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни та умови користування  
основними засобами на пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї,  
технiчною та проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу.  Первiсна вартiсть основних засобiв: 

697 644 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв: 74,06%.  Ступiнь використання основних засобiв: 86,17%.  Сума  
нарахованого зносу: 516 698 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєві змiни у  вартостi  
основних засобiв в 2019 роцi - надійшло за рік ОЗ в сумі 10 755 тис. грн., вибуло за рік - 6 057 тис. грн, нараховано  
амортизації за рік - 17 949 тис. грн.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:  основних 

засобiв,  що виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не 

перебувають. 

 2019 р.  © SMA 22599262 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 Найменування За звітний період За попередній період 
 показника 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 806371 829372 
Статутний капітал (тис. грн) 1811713 1811713 
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1811713 1811713 
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 

звітний  
періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного  
періоду становить -1005342 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та  
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1005342 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього 
 періоду становить -982341 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та  
скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -982341 тис.грн.  

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу  
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру  
статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу  
України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство  
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни  
до статуту у встановленому порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2019 р.  © SMA 22599262 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 Види зобов‘язань Дата виникненняНепогашена частина Відсоток за  Дата  
  боргу (тис.грн) користування  погашення 
 коштами (% річних) 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Кредитів банку не має 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 3300 X X 
у тому числі: X 0 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 

Облігації не випускались 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X 
 власним випуском): 

Іпотечні цінні папери не випускались 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним  X 0 X X 
випуском): 

Сертифікати ФОН не випускались 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за векселями (всього) X 3300 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі  X 0 X X 
за похідними цінними паперами) (за кожним 
 видом): 

Інші цінні папери не випускались 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 

Інвестиції не здійснювались 01.01.2019 0 X 31.12.2018 

Податкові зобов’язання X 331 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 44735 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 48366 X X 
Опис: Зобов'язань за кредитами банків, облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими  
цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має. 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 № Основний  Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
 з/п вид  
 продукції у  у грошовій  у відсотках у  у грошовій  у відсотках 
 натуральній  формі   до всієї  натуральній  формі   до всієї  
 формі  (тис. грн) виробленої формі  (тис. грн) реалізо- 
 (фізична   продукції (фізична  ваної  
 од. вим.) од. вим.) продукції 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 Емiтент не  д/н 0 0 д/н 0 0 
 здiйснює види  
 дiяльностi,  
 передбаченi п.1  
  Гл.4 Розд.ІІІ  
 Рiшення К  
 №2826 вiд  
 03.12.13р. 
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 № Склад витрат Відсоток від  
 з/п загальної  
 собівартості  
 реалізованої  
 продукції (у  
 відсотках) 

 1 2 3 
 1 Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.1  Гл.4 Розд.ІІІ Рiшення К №2826 0 
  вiд 03.12.13р. 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
особи або прізвище, ім'я, по  "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВЕРІФ ПЛЮС" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної  43389187 
особи 

Місцезнаходження вул. Либідська, буд. 1-А, м. Київ, Голосіївський, 01032, Україна 

Номер ліцензії або іншого  4822 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу, Аудиторська палата України 
 що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  15.01.2020 
документа 

Міжміський код та телефон (44) 465-23-56 
Факс (44) 465-23-56 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 

Опис: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
"ВЕРІФ ПЛЮС" надає аудиторськi послуги емiтенту. 
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Повне найменування юридичної  Публчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй  
особи або прізвище, ім'я, по  України" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної  30370711 
особи 

Місцезнаходження вул. Тропініна, буд. 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107,  
 Україна 

Номер ліцензії або іншого  Рiшення НКЦПФР №2092 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  01.10.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 
Факс (044) 363-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію 

Опис: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил  
Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ  
"Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР  
01.10.2013 рiшення № 2092. 

 2019 р.  © SMA 22599262 



Повне найменування юридичної  Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія  
особи або прізвище, ім'я, по  "Укрнафтогаз" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної  24101605 
особи 

Місцезнаходження вул. Краківська, буд. 15/17,  літ. А, м. Київ, Дніпровський,  
 02094, Україна 

Номер ліцензії або іншого  АЕ № 263248 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  03.09.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 296-05-40 
Факс (044) 296 05 14 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 

Опис: Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз здiйснює професiйну  
депозитарну дiяльнiсть зберiгача. 
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 КОДИ 
 Дата  (рік, місяць, число) 2020.01.01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ  за ЄДРПОУ 22599262 
УКРАЇНИ" 

Територія ДНІПРОВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036600000 

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ 230 
правова форма  
господарювання 

Вид економічної Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку за КВЕД 61.20 
діяльності 

Середня кількість працівників 109 
Адреса,  вул. Русанівський бульвар, 7, м. Київ, Дніпровський р-н, 02154, (056) 788-02-04 
телефон 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний  
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 на 31.12.2019 р. Форма № 1 Код за  1801001 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 

 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи 1000         8489         5376 
    первісна вартість 1001        22134        22134 
    накопичена амортизація 1002        13645        16758 
Незавершені капітальні інвестиції 1005       140747       134844 
Основні засоби 1010       194197       180946 
    первісна вартість 1011       746286       697644 
    знос 1012       552089       516698 
Інвестиційна нерухомість 1015            0            0 
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016            0            0 
    знос інвестиційної нерухомості 1017            0            0 
Довгострокові біологічні активи 1020            0            0 
    первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021            0            0 
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022            0            0 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030            0            0 
інші фінансові інвестиції 1035            0            0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040            0            0 
Відстрочені податкові активи 1045            0            0 
Гудвіл 1050            0            0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060            0            0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065            0            0 
Інші необоротні активи 1090            0            0 
Усього за розділом I 1095       343433       321166 
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 1 2 3 4 
     II. Оборотні активи       
Запаси 1100         6242         6078 
    Виробничі запаси 1101         2188         2047 
    Незавершене виробництво 1102            0            0 
    Готова продукція 1103            0            0 
    Товари 1104         4054         4031 
Поточні біологічні активи 1110            0            0 
Депозити перестрахування 1115            0            0 
Векселі одержані 1120            0            0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125        56109        55052 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
    за виданими авансами 1130            0            0 
    з бюджетом 1135           49           53 
        у тому числі з податку на прибуток 1136            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх  1145            0            0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155        48408        47997 
Поточні фінансові інвестиції 1160            0            0 
Гроші та їх еквіваленти 1165       427042       418461 
    Готівка 1166            1            1 
    Рахунки в банках 1167        20014        11408 
Витрати майбутніх періодів 1170           27          541 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180            0            0 
у тому числі в: 1181            0            0 
    резервах довгострокових зобов’язань 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182            0            0 
    резервах незароблених премій 1183            0            0 
    інших страхових резервах 1184            0            0 
Інші оборотні активи 1190         5244         5389 
Усього за розділом II 1195       543121       533571 
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  1200            0            0 
вибуття 

Баланс 1300       886554       854737 
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 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 

 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400      1811713      1811713 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401            0            0 
Капітал у дооцінках 1405        30377        30377 
Додатковий капітал 1410       128983       128983 
    Емісійний дохід 1411            0            0 
    Накопичені курсові різниці 1412            0            0 
Резервний капітал 1415            0            0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (1141701) (1164702) 
Неоплачений капітал 1425           ( 0)        (0) 
Вилучений капітал 1430           ( 0)           (0) 
Інші резерви 1435            0            0 
Усього за розділом I 1495       829372       806371 
     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення       
Відстрочені податкові зобов’язання 1500            0            0 
Пенсійні зобов’язання 1505            0            0 
Довгострокові кредити банків 1510            0            0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515         5600         2300 
Довгострокові забезпечення 1520            0            0 
    Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521            0            0 
Цільове фінансування 1525            0            0 
    Благодійна допомога 1526            0            0 
Страхові резерви 1530            0            0 
у тому числі: 1531            0            0 
    резерв довгострокових зобов’язань 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532            0            0 
    резерв незароблених премій 1533            0            0 
    інші страхові резерви 1534            0            0 
Інвестиційні контракти 1535            0            0 
Призовий фонд 1540            0            0 
Резерв на виплату джек-поту 1545            0            0 
Усього за розділом II 1595         5600         2300 
     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       
Короткострокові кредити банків 1600            0            0 
Векселі видані 1605            0         3300 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610            0            0 
    довгостроковими зобов’язаннями 

    товари, роботи, послуги 1615        27152        19599 
    розрахунками з бюджетом 1620          376          331 
        у тому числі з податку на прибуток 1621            0            0 
    розрахунками зі страхування 1625          137          119 
    розрахунками з оплати праці 1630          568          522 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635        21330        20258 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650            0            0 
Поточні забезпечення 1660            0            0 
Доходи майбутніх періодів 1665            0            0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670            0            0 
Інші поточні зобов’язання 1690         2019         1937 
Усього за розділом III 1695        51582        46066 
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 1 2 3 4 
     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  1700            0            0 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800            0            0 
Баланс 1900       886554       854737 
Примітки: Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку Товариства вiдображаються з дотриманням вимог Закону  
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", за № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 р. з урахуванням  
наступних змiн i доповнень. Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття  
iнформацiї, якi регулюються нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог  
П(С) БО№1, i називається «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Основнi допущення –  принцип нарахування та  
безперервностi. Основнi засоби вiдображенi в «Балансi» по вартостi,яка отримана як рiзниця первiсної вартостi i  
накопиченої амортизацiї. Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.  
Нематерiальнi активи вiдображенi в «Балансi» пiдприємства за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої  
амортизацiї. Амортизацiя нематерiальних активiв усiх груп нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.  
Для оцiнки запасiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду, застосовано їх первiсну  
вартiсть. Обрана облiкова полiтика пiдприємства вiдповiдає вимогам законодавства. 

Керівник Ягджиєв Владислав Вікторович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 
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 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2020.01.01 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 за 2019 рік 
 I. ФІНАНСОВІ  Форма № 2 Код за  1801003 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000        54633        57239 
Чисті зароблені страхові премії 2010            0            0 
    Премії підписані, валова сума 2011            0            0 
    Премії, передані у перестрахування 2012            0            0 
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013            0            0 
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014            0            0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (        66779 )       ( 76880 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (            0 )          (  0 ) 
Валовий: 2090            0            0 
     прибуток 

     збиток 2095 (        12146 )      (  19641 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105            0            0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110            0            0 
    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111            0            0 
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112            0            0 
Інші операційні доходи 2120         8260         6687 
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою  2121            0            0 
вартістю 

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і  2122            0            0 
сільськогосподарської продукції 

    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123            0            0 
Адміністративні витрати 2130 (        13444 ) (        15677 ) 
Витрати на збут 2150 (         1777 ) (         2569 ) 
Інші операційні витрати 2180 (         8965 ) (         7596 ) 
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  2181 (            0 ) (            0 ) 
справедливою вартістю 

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і  2182 (            0 ) (            0 ) 
сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   2190            0            0 
     прибуток 

     збиток 2195 (        28072 ) (        38796 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200            0            0 
Інші фінансові доходи 2220          812          609 
Інші доходи 2240         4831          724 
    Дохід від  благодійної допомоги 2241            0            0 
Фінансові витрати 2250 (            0 )          (  0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 (            0 )          (  0 ) 
Інші витрати 2270 (          572 )         ( 380 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275            0            0 
Фінансовий результат до оподаткування: 2290            0            0 
    прибуток 

    збиток 2295 (        23001 )       ( 37843 ) 
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300            0            0 
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305            0            0 
Чистий фінансовий результат:   2350            0            0 
     прибуток 

     збиток 2355 (        23001 )       ( 37843 ) 

 II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400            0            0 
 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405            0            0 
 Накопичені курсові різниці 2410            0            0 
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415            0            0 
 Інший сукупний дохід 2445            0            0 
 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450            0            0 
 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455            0            0 
 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460            0            0 
 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (23001) (37843) 

 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Матеріальні затрати 2500         6928         8492 
 Витрати на оплату праці 2505        16500        17768 
 Відрахування на соціальні заходи 2510         3423         3631 
 Амортизація 2515        21061        30803 
 Інші операційні витрати 2520        43625        42408 
 Разом 2550        91537       103102 

 ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Середньорічна кількість простих акцій 2600    6549939,00    6549939,00 
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605    6549939,00    6549939,00 
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (3,51) (5,78) 
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (3,51) (5,78) 
 Дивіденди на одну просту акцію 2650          0,00          0,00 
Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно  
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV ( зi  
змiнами та доповненнями)  та згiдно затвердженими нацiональними стандартами бухгалтерського облiку.  

Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог  П(С)БО № 9 "Запаси". Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї  визначається згiдно П(С)БО № 16 "Витрати".  До Форми №2 протягом звiтного року коригувань не 

вносилось. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод становить 54 633 тис.грн. 

Чистий збиток за 2019 рiк становить 23 001 тис. грн. 

Керівник Ягджиєв Владислав Вікторович 

Головний бухгалтер                         Махінько Зоя Миколаївна 
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 КОДИ 



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2020.01.01 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 за 2019 рік 
 Форма № 3 Код за  1801004  
  Стаття Код За звітний період За аналогічний період  
 рядка попереднього року 

 1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності       
Надходження від: 3000         43794         45559 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Повернення податків і зборів 3005             0             0 
    у тому числі податку на додану вартість 3006             0             0 
Цільового фінансування 3010             0             0 
    Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011             0             0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015          1154          1302 
Надходження від повернення авансів 3020            97            26 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних  3025             0             0 
рахунках 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035             0             0 
Надходження від операційної оренди 3040             0             0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045             0             0 
Надходження від страхових премій 3050             0             0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055             0             0 
Інші надходження 3095         17147         21432 
Витрачання на оплату: 3100        ( 38975 ) (         39940 ) 
Товарів (робіт, послуг) 

Праці 3105        ( 13404 ) (         14552 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110        (  3439 ) (          3639 ) 
Зобов’язань з податків і зборів 3115         ( 8319 ) (          9682 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116            ( 0 ) (             0 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117          (2183    )   (          2531 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118         ( 6136 ) (          7151 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140          (2544 ) (          7361 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150            ( 0 ) (             0 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155            ( 0 ) (             0 ) 
Інші витрачання 3190          (6068 ) (          4559 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (10557) (11414) 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       
Надходження від реалізації: 3200             0             0 
    фінансових інвестицій 

    необоротних активів 3205             0             0 
Надходження від отриманих: 3215           331           609 
    відсотків 

    дивідендів 3220             0             0 
Надходження від деривативів 3225             0             0 
Надходження від погашення позик 3230             0             0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої  3235             0             0 
господарської одиниці 

Інші надходження 3250           481             0 
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 1 2 3 4 
Витрачання  на придбання: 3255           (  0 ) (             0 ) 
    фінансових інвестицій 

    необоротних активів 3260            ( 0 ) (             0 ) 
Виплати за деривативами 3270           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на надання позик 3275           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої  3280           (  0 ) (             0 ) 
господарської одиниці 

Інші платежі 3290           (  0 ) (             0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295           812           609 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності       
Надходження від: 3300             0             0 
Власного капіталу 

Отримання позик 3305             0             0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310             0             0 
Інші надходження 3340             0             0 
Витрачання на: 3345           (  0 ) (             0 ) 
Викуп власних акцій 

Погашення позик 3350           (  0 ) (             0 ) 
Сплату дивідендів 3355           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370            ( 0 ) (             0 ) 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх  3375            ( 0 ) (             0 ) 
підприємствах 

Інші платежі 3390           (  0 ) (             0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395             0             0 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (9745) (10805) 
Залишок коштів на початок року 3405        427042        435511 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410          1164          2336 
Залишок коштів на кінець року 3415        418461        427042 
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського  
облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв". Облiк руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюеться згiдно з  
"Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй та Iнструкцiєю про 
 його застосування, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. Наявнiсть грошових  
коштiв у нацiональнiй валютi пiдтверджено виписками обслуговуючого банку та даними касової книги станом на  
31.12.2019 року i без вiдхилень занесено до Головної книги. Залишок грошових коштiв на поточному рахунку  
становить 11 408 тис.грн i вiдображено в рядку 1167 Балансу. В рядку 3415 Звiту про рух грошових коштів (за  
прямим методом) відображається  залишок грошових коштів на кінець року  418 461 ис. грн. Грошовi кошти в  
iноземнiй валютi станом на 31.12.2019 року на пiдприємствi вiдсутнi. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає. 

Керівник Ягджиєв Владислав Вікторович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 
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 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2020.01.01 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262 

 Звіт про власний капітал 
 за 2019 рік 
 Форма № 4 Код за  1801005 
  Стаття Код Зареєстро- Капітал у  Додатко- Резервний  Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього 
 рядка ваний  дооцінках вий капітал капітал ділений  чений капіталчений капітал 
 (пайовий)  прибуток  
 капітал (непокри- 
 тий збиток) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000    1811713      30377     128983          0 (1141701)          0          0     829372 
Коригування: 4005          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зміна облікової політики 

Виправлення помилок 4010          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни 4090          0          0          0          0          0          0          0          0 
Скоригований залишок на початок року 4095    1811713      30377     128983          0 (1141701)          0          0     829372 
Чистий прибуток (збиток) за звітний  4100          0          0          0          0 (23001)          0          0 (23001) 
період 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112          0          0          0          0          0          0          0          0 
Накопичені курсові різниці 4113          0          0          0          0          0          0          0          0 
Частка іншого сукупного доходу  4114          0          0          0          0          0          0          0          0 
асоційованих і спільних підприємств 

Інший сукупний дохід 4116          0          0          0          0          0          0          0          0 
Розподіл прибутку: 4200          0          0          0          0          0          0          0          0 
Виплати власникам (дивіденди) 

Спрямування прибутку до зареєстрованого  4205          0          0          0          0          0          0          0          0 
капіталу 

Відрахування до резервного капіталу 4210          0          0          0          0          0          0          0          0 
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215          0          0          0          0          0          0          0          0 
 відповідно до законодавства 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сума чистого прибутку на створення  4220          0          0          0          0          0          0          0          0 
спеціальних (цільових) фондів 

Сума чистого прибутку на матеріальне  4225          0          0          0          0          0          0          0          0 
заохочення 

Внески учасників: 4240          0          0          0          0          0          0          0          0 
Внески до капіталу 

Погашення заборгованості з капіталу 4245          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення капіталу: 4260          0          0          0          0          0          0          0          0 
Викуп акцій (часток) 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265          0          0          0          0          0          0          0          0 
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення частки в капіталі 4275          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зменшення номінальної вартості акцій 4280          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни в капіталі 4290          0          0          0          0          0          0          0          0 
Придбання (продаж) неконтрольованої  4291          0          0          0          0          0          0          0          0 
частки в дочірньому підприємстві 

Разом змін у капіталі 4295          0          0          0          0 (23001)          0          0 (23001) 
Залишок на кінець року 4300    1811713      30377     128983          0 (1164702)          0          0     806371 

Примітки: Структура та призначення  власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5  
"Звіт про власний капітал". Структура та призначення  власного капіталу визначені Товариством об’єктивно та адекватно. Згідно установчих документів  
статутний капітал Товариства  станом на 31.12.2019 року становить 1 811 713 127,4 (один міліард вісімсот одинадцять мільйонів  сімсот тринадцять тисяч  
сто двадцять сім гривень 40 копійок), якій поділений на 6 549 939 штук  акцій. Усі акції Товариства є простими бездокументарними іменними,   
номінальною вартістю 276,6 грн. кожна. Статутний капітал сплачений на 100% грошовими коштами у визначенi законодавством України термiни. Капітал в  
дооцінках станом на 31.12.2019 року становить 30 377 тис. грн. Додатковий катітал станом на 31.12.2019 року становить 128 983 тис. грн. Непокритий  
збиток станом на 31.12.2019 року становить 1 164 702 тис. грн., у звiтному перiодi непокритий збиток збiльшився на 23 001 тис. грн. 

Керівник Ягджиєв Владислав Вікторович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 
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 XVI. Твердження щодо річної інформації 

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що  
вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  
Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів,  
фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне 

подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та  стан емітентаі. 
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 XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента 
 Прізвище, ім’я, по батькові фізичних  Дата укладення  Предмет договору Строк дії договору Кількість акцій  Кількість простих акцій  
осіб або найменування юридичних осіб, договору та дата  (часток), що  (часток) товариства, що надає  
  що є сторонами договору набрання чинності належать особам,  особі можливість  
  ним які уклали договір,  розпоряджатися голосами на  
 на дату його  загальних зборах товариства, на 
 укладення  дату виникнення обов’язку  
 надіслати таке повідомлення 

 1 2 3 4 5 6 
В Емітента акціонерних або  31.12.2019,  д/н д/н 0 0 
корпоративних договорів, укладених  31.12.2019 
акціонерами емітента, немає. 

Опис: Інформація відсутня. 

 2019 р.  © SMA 22599262 



 XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є  
 незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом 

 Прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб  Дата укладення договору та  Предмет договору та/або правочину Ціна договору  Строк дії договору та/або  
 або найменування юридичних осіб, що є  дата набрання чинності ним  та/або правочину правочину 
 сторонами договору та/або правочину та/або дата вчинення  
 правочину 

 1 2 3 4 5 
Договорів та/або правочинів, умовою  31.12.2019, 31.12.2019,  д/н д/н д/н 
чинності яких є незмінність осіб, які  31.12.2019 
здійснюють контроль над емітентом, немає. 

Опис: Інформація відсутня. 

 2019 р.  © SMA 22599262 



 XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що  
 виникала протягом періоду 

 Дата  Дата оприлюднення  Вид інформації 
 виникнення  Повідомлення (Повідомлення  
 події про інформацію) у  
 загальнодоступній  
 інформаційній базі даних  
 Національної комісії з цінних  
 паперів та фондового ринку  
 або через особу, яка  
 провадить діяльність з  
 оприлюднення регульованої  
 інформації від імені учасників 
  фондового ринку 

 1 2 3 
 17.10.2019 18.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
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                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Генеральний 

директор 
      

Чинар Мурат 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
27.04.2018 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

19199961 

4. Місцезнаходження 

емітента 
01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ провулок Кутузова,буд.3 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

(044) 230-84-30 (044) 230-84-31 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
pavel.bruksha@vegatele.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
26.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 81(2834) "Вiдомостi НКЦПФР" 

  

27.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці www.vegatele.com 

в мережі 

Інтернет 
27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 

звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість 
X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  



4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 

інших активів на кінець звітного періоду 
  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

  

34. Примітки Емiтент є Приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення 

цiнних паперiв, i вiдповiдно до вимог Рiшення НКЦПФР№ 2826 вiд 03.12.2013р. " Про затвердження положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" не розкриває iнформацiю щодо наступних роздiлiв: 

Роздiл 2  "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"; 

Роздiл 3 "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб"; 

Роздiл 4 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря"; 

Роздiл 5 "Iнформацiя про рейтингове агентство"; 

Роздiл 6 "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); 

Роздiл 10 "Iнформацiя про дивiденди"; 

Роздiл 11 "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент"; 

Роздiл 13 "Опис бiзнесу"; 

Роздiл 15 "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв"; 

Роздiл 29 "Текст аудиторського висновку (звiту)"; 

Роздiл 32 "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)". 

 

Звiт також не мiстить iнформацiї щодо деяких роздiлiв i пунктiв з наступних причин:   

 

Роздiл 7 "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" в пунктi 1) "iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових 

осiб емiтента" та пунктi 2) "iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не мiстить 

даних щодо iдентикацiйного коду юридичної особи, так як всi особи є фiзичними.  

 

Роздiл 8 "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента"  не мiстить iнформацiї про 

фiзичних осiб, так як фiзичнi особи акцiями Товариства не володiють.  

 

Роздiл 12 "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не мiстить iнформацiї з пунктiв:   

3) "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - будь-якi iншi цiннi папери, крiм тих, щодо яких 

наведена iнформацiя у рiчному звiтi, Товариством не випускалися, розмiщенi але не зареєстрованi випуски цiнних 

паперiв вiдсутнi; 

4) "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - похiднi цiннi папери Товариством не випускалися; 

5) "Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством) власних акцiй протягом звiтного перiоду" - 

акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не викупалися i не продавалися. 

 

Роздiл 14 "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента"  не мiстить iнформацiї з пунктiв: 

4) "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - емiтент не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води; 



5) "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї"  - емiтент не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 

води; 

7) "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - такi рiшення 

протягом звiтного перiоду Товариством не приймалися. 

 

Роздiл 16 "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом 

звiтного перiоду"  не мiстить даних щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери з причини їх вiдсутностi.  

 

Роздiл 17 "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння"  не мiстить звiту про корпоративне управлiння, тому 

що емiтент не є фiнансовою установою. 

 

Емiтент за весь перiод дiяльностi не випускав iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати чи сертифiкати ФОН, тому 

звiт не мiстить iнформацiї щодо роздiлiв: 

Роздiл 18 "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй";  

Роздiл 19 "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"; 

Роздiл 20 "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 

iпотечного покриття"; 

Роздiл 21 "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв"; 

Роздiл 22 "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв"; 

Роздiл 23 "Основнi вiдомостi про ФОН";  

Роздiл 24 "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"; 

Роздiл 25 "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"; 

Роздiл 26 "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"; 

Роздiл 27 "Правила ФОН". 

 

Роздiл 30 "Рiчна фiнансова звiтнiсть" не мiститься у звiтi, так як рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента складена у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i зазначена у роздiлi 31 "Рiiчна фiнансова звiтнiсть, 

складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку".  

    

Роздiл 33 "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не мiститься у звiтi тому, що емiтент не реєстрував емiсiї цiльових 

облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва. 

 

 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації  15.04.1994 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  852438670.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1101 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

61.10  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

 47.19  IНШI ВИДИ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ 

 61.90  ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

10. Органи управління 

підприємства 

Емітент є акціонерним товариством, тому інформація про органи управління 

підприємства не надається. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

2) МФО банку  334851 

3) Поточний рахунок  26006962498663 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

5) МФО банку  334851 

6) Поточний рахунок  26006962498663 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1. Посада Генеральний директор 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Чинар Мурат 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1978 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 19 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Директор мобiльної мережi ТОВ "Астелiт" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

03.06.2015 3 роки 

9. Опис    Генеральний директор, як одноосiбний виконавчий орган Товариства, надiлений всiма 

повноваженнями першої особи, якi не суперечать дiючому законодавству та Статуту емiтента. Головним 

обов'язком є керiвництво поточною дiяльнiстю пiдприємства та забезпечення виконання рiшень загальних 

Зборiв акцiонерiв. Повноваження посадової особи закрiпленi в Статутi Товариства та Договорі (контракті) з 

Генеральним директором.   

Генеральний директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до 

законодавства України та укладеного з ним договору (контракту), у тому числi:  

- керує поточними справами Товариства;  

- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;  

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх 

нормативних актiв Товариства;  

- органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i 

контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо 

охорони навколишнього природного середовища;  

- органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;  

- органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;  

- розробляє умови колективної угоди;  

- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства та 

забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та Статуту.  

 

   Додаткової винагороди за посаду, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу, в тому числi i в 

натуральнiй формi, в Товариствi не отримував. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не 

притягався. Загальний стаж роботи становить 19 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 

Управляючий директор, Технiчний директор, Головний керiвник телекомунiкацiйного напрямку, Директор 

мобiльної мережi, Генеральний директор. 

Посаду Генерального директора займає з 03.06.2015р., в звітному році змін не було. 

 

1. Посада Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Жданова Валентина Федорівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1963 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 35 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Заступник Головного бухгалтера фінансового департаменту 

ВАТ "Фарлеп-Інвест" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

17.10.2013 не визначено 

9. Опис    Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог 

законодавства України, Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з урахуванням особливостей 

дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки 

фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, 

дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту.  

   Повноваження Головного бухгалтера:  

1) здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства i контроль 

за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням майна 

пiдприємства; 



2) забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на соновi 

максимальної централiзацiї i механiзацiї облiкових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського 

облiку i контролю;  

3) органiзовує облiк грошових мас, якi надходять на пiдприємство, товарно - матерiальних цiнностей, та 

основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх 

рухом, облiк видаткiв виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання робiт (послуг), результатiв 

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; 

4) контролює їх законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення, складання економiчно обгрунтованих 

звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, послуг, розрахунки по заробiтнiй платi з робiтниками 

пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв в держбюджет, обгрунтованiсть 

використання засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення в установленi сроки 

заборгованостi банку по кредитам, вiдрахування коштiв в фонди та резерви пiдприємства.   

   

  В звiтному періоді iншої винагороди за посаду, крiм заробiтної плати, в тому числi i в натуральнiй формi, 

не отримувала, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний 

стаж роботи становить 35 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: В.о. Головного бухгалтера, 

Головний бухгалтер.  

Призначена на посаду Головного бухгалтера з 17 жовтня 2013р. (наказ Генерального директора вiд 17 

жовтня 2013р. № 197/П). В звітному періоді змін не було. 

 

1. Посада Голова Наглядової ради - представник акціонера Укомлайн 

Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding Limited) 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Баринов Олександр Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1972 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 21 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Директор з розвитку телекомунікаційного напрямку бізнесу 

ПрАТ "СКМ" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.05.2016 3 роки 

9. Опис    Наглядова рада є органом Товариства, який представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в 

перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть 

виконавчого органу. До основних повноважень Наглядової ради належить:  

- пiдготовка проекту порядку денного загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

Зборiв в порядку, передбаченому Статутом;  

- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту 

Товариства та у випадках, встановлених законодавством;  

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом;  

- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;  

- затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства, встановлення 

розмiру його винагороди;  

- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;  

- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  

- обрання реєстрацiйної комiсiї, Голови та секретаря загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених 

Статутом та законодавством;  

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом;  

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

Зборiв та мають право на участь у загальних Зборах вiдповiдно до законодавства та Статуту;  

- вирiшення питань, вiднесених чинним законодавством та Статутом до компетенцiї Наглядової ради у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  

- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства;  

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  



- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх 

реалiзацiєю;  

- прийняття рiшення про надання та/або отримання Товариством кредитiв та/або позик з урахуванням 

обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом;  

- встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;  

- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Здiйснення контролю за розкриттям 

iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства...  

Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради i закрiпленi в Статутi та 

внутрiшнiх документах Товариства.  

 

   В звiтному роцi Голова Наглядової ради винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в 

Товариствi не отримував (не передбачено договором). Також займає наступні посади: 

- Директор VIDEO CONTENT LIBRARY LIMITED (Код NI 622105), що знаходиться за адресою: Forsyth 

House, Cromac Square, Белфаст BT2 8LA, Великобританія; 

- Член Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (ЄДРПОУ 21560766), що знаходиться за адресою: 01601, 

місто Київ, бульвар Тараса Шевченко,будинок 18; 

- Голова Наглядової ради  ТОВ "МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 37226740), що знаходиться за 

адресою: 03148, місто Київ, вулиця Героїв Космосу, будинок 4.  

Загальний стаж роботи становить 21 рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор з 

розвитку телекомунiкацiйного бiзнесу, Головний виконавчий директор, Член Наглядової ради, Голова 

Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався.  

До складу Наглядової ради Баринов О.О. обраний згідно рішення Зборів від 25.04.2016р. як представник 

мажоритарного акціонера, а на посаду Голови зазначеного органу обраний на його засiданнi, яке також 

вiдбулося 25.04.2016р. В звітному році змін не було. 

 

1. Посада Член Наглядової ради - представник акціонера Укомлайн 

Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding Limited) 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Муковнiн Сергiй Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1975 

5. Освіта** вища 

6. Стаж роботи (років)** 21 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Інвестиційний менеджер ПрАТ "СКМ" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.05.2016 3 роки 

9. Опис    Член Наглядової Ради представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням 

Зборiв i у складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним 

обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на 

затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства.  

Член Наглядової ради має право: 

- Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; 

отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.  

- Заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності 

Товариства. 

- Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 

 

В звiтному роцi іншої винагороди за посаду, крім заробітної плати зідно штатного розкладу, яка передбачена 

умовами цівільно-правового договору з членом Наглядової ради, в Товариствi не отримував (в тому числі і 

в натуральній формі). Також займає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (ЄДРПОУ 

21560766), що знаходиться за адресою: 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченко, будинок 18. Загальний 

стаж роботи становить 21 рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Iнвестицiйний менеджер, член 

Налядової ради, член Комітета Наглядової ради, член Кредитної Ради. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався.  

Обраний до складу Наглядової ради згідно рішення Зборів від 25.04.2016р. як представник мажоритарного 

акціонера. В звітному році змін не було. 

 

1. Посада Член Наглядової ради - представник акціонера Укомлайн 

Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding Limited) 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Курмаз Юрiй Павлович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1960 

5. Освіта** вища 



6. Стаж роботи (років)** 34 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Керівник ПАТ "Укртелеком" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.05.2016 3 роки 

9. Опис    Член Наглядової Ради представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням 

Зборiв i у складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним 

обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на 

затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства.  

Член Наглядової ради має право: 

- Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; 

отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.  

- Заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності 

Товариства. 

- Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 

 

В звiтному роцi член Наглядової ради винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в 

Товариствi не отримував (не передбачено договором). Також  займає посаду керівника в ПАТ 

"Укртелеком", яке знаходиться за адресою: 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18. 

Загальний стаж роботи становить 34 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Iнвестицiйний 

менеджер, спецiалiст з управлiння активами та iнвестицiями, Член Наглядової раи. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi 

не притягався.  

Обраний до складу Наглядової ради згідно рішення Зборів від 25.04.2016р. як представник мажоритарного 

акціонера. В звітному році змін не було. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 
Чинар Мурат  0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Жданова Валентина 

Федорівна 
 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради - представник 

акціонера 

Баринов Олександр 

Олексiйович 
 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради - представник 

акціонера 

Муковнiн Сергiй 

Олексiйович 
 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради - представник 

акціонера 

Курмаз Юрiй Павлович  0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline 

Holding Limited) 
нерезидент 

КIПР     Nicosia Themistokli Dervi, З, 

JULIA HOUSE, P.C.1066 
85237808 99.992892157274 85237808 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 85237808 99.992892157274 85237808 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 24.04.2017 

Кворум зборів 99.9929 

Опис Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням 

всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi 

(рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 24.04.2017 року. Будь-яких пропозицiй вiд акцiонерiв 

щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного 

законодавством термiну не надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. 

    

   Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний):        

1. Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за 2016 рiк. Напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Генерального директора. 

3. Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 

рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

4. Затвердження звiту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2016 рiк. 

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 

7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  

протягом одного року з дня проведення загальних зборiв. 

8. Надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. 

   Змiни до порядку денного не вносились. 

    

   З питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 

1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Андрiя Пастухова, секретарем - Мурата Чинара, головою 

лiчильної комiсiї - Собковича О.В., секретарем лiчильної комiсiї - Тищенко С.Ю. та затвердити регламент 

роботи Загальних зборiв акцiонерiв. Бюлетенi для голосування засвiдчуються печаткою Товариства та 

надаються акцiонеру пiд час реєстрацiї. 

2. Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 

3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2016 рiк. 

4. Затвердити звiт (висновок) незалежного аудитора Товариства за 2016 рiк. 

5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 

6. Направити прибуток, отриманий за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi, на покриття збиткiв за 

попереднi перiоди.  

7. Погодити укладення Товариством правочинiв в процесi звичайної поточної господарської дiяльностi 

Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: укладення 

(нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв щодо надання Товариством будь-яких 

видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент, векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи 

активiв Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями iнших осiб (майнове поручительство), договорiв 

щодо придбання або створення полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) основних засобiв та iнших 

необоротних активiв Товариства, договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи 

користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв, 

договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, договорiв позики (отримання або 

надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про отримання безповоротної фiнансової допомоги, 

договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про придбання або вiдчуження нерухомого 

майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, договорiв страхування майна, договорiв про 

надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, договорiв про взаємоз'єднання 

телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або управлiння будь-яким 

способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв - без обмеження строку дiї з дати їх 

укладення та з правом пролонгацiї. При цьому, сукупна вартiсть укладених зазначеного виду договорiв не 

повинна перевищувати 2 (двох) млрд. грн. протягом року. 

8.1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв 

акцiонерiв, правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"), а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв щодо 

надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), 

включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями iнших 

осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, 

реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про передачу в 

оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв 

та/або iнших необоротних активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, 

договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про отримання 

безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про 



придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, 

договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, 

договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або 

управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, що будуть 

укладатися з контрагентами, якi пов'язанi з Товариством вiдносинами контролю через УКОМЛАЙН 

ХОЛДIНГ Л1МIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED). При цьому, сукупна вартiсть укладених 

правочинiв не повинна перевищувати 2 (двох) млрд. грн. протягом року окремо з кожним контрагентом. 

8.2. Надати дозвiл Генеральному директору Товариства на укладення та пiдписання правочинiв, 

зазначених в пунктi 8.2 протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або видати довiренiсть уповноваженiй 

особi. 

 

Довiдково: 

   Загальнi Збори акцiонерiв Товариства по пiдсумкам звiтного 2017 року запланованi на 27.04.2018р. з 

наступним порядком денним:  

1.  Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження порядку та 

способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

2.  Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк. Напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2018 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 

3.  Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Наглядової ради. 

4.  Затвердження звiту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2017 рiк. 

5.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 

6.  Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 

7.  Внесення змiн до Статуту Товариства. 

8.  Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом одного року з дня проведення загальних зборiв. 

9.  Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. 

10.  Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

11.  Обрання членiв Наглядової ради Товариства 

12.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Обрання особи, 

уповноваженої на укладання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 

 

Позачерговi загальнi Збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались i не проводились, причин для їх 

скликання не було. 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.11.2014 138/1/2014 

Національна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000135016 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.00 85243867 852438670.00 

100.000000000

000 

Опис 

Акцiї Товариства процедуру лiстингу не проходили i не торгуються нi на зовнiшньому нi на внутрiшньому бiржових ринках. До бiржового списку цiннi папери 

емітента не включенi. Акцiї власної емiсiї в звiтному перiодi Товариством не викупались i не продавались, додаткових випусків цінних паперів не було.  

 

 



2. Відомості про облігації емітента ( для кожного непогашеного випуску облігацій ) 

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість у 

випуску (штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн. 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

проценітв 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

д/н  д/н            0.00          0 Не визначено 0.00 
0.0000000000

00 
 0.00 д/н 

Опис Процентні облігації Товариство не випускало 

 

 

2) дисконтні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн. 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д/н  д/н            0.00          0 Не визначено 0.00 д/н 

Опис Дисконтні облігації Товариство не випускало 

 

 

3) цільові ( безпроцентні ) облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн. 

Найменування товару 

(послуги), під який 

здійснено емісію 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28.01.2002 06/2/02 

Державна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

         100.00       4000 Документарнi iменнi 400000.00 

послуги зв'язку 

14.11.2011 



Опис 

Випуск та погашення облiгацiй проводились Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛЮЗА" (Код за ЄДРПОУ: 19366502), яке приєдналося до 

ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" згiдно рiшення учасникiв вiд 21.07.2011р. (Протокол № 3-2011). З моменту державної реєстрацiї припинення ТОВ "ЛЮЗА" 

шляхом приєднання (28.12.2011р.) ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" є повним правонаступником всiх прав та обов'язкiв ТОВ "ЛЮЗА".  

Облiгацiї пiдприємства не торгуються на бiржових ринках, процедуру лiстингу не проходили. За умовами випуску вiдкрите розмiщення iменних 

безвiдсоткових облiгацiй проводилось з метою поповнення обiгових коштiв Товариства для розвитку телефонного зв'язку. Всi залученi вiд емiсiї 

фiнансовi ресурси були спрямованi на придбання телефонного обладнання. Виконання зобов'язань за облiгацiями було забезпечене наданням послуг 

зв'язку.  

В перiод з 14.11.2011р. по 14.12.2011р. проведено погашення облiгацiй i надано до ДКЦПФР пакет документiв на скасування реєстрацiї випуску. 

Протягом встановленого умовами випуску строку Товариством були погашенi облiгацiї в кiлькостi 9 152 штуки на суму 915 200 грн.  

На кінець звітного періоду випуск облiгацiй Комісією не скасовано у зв'язку з наявнiстю непогашених облігацій (на даний момент зоборгованість за 

облігаціями списана, тому у фінансовій звітності не відображена). 

 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 573103.000 543046.000 0.000 0.000 573103.000 543046.000 

- будівлі та споруди 336863.000 340693.000 0.000 0.000 336863.000 340693.000 

- машини та обладнання 213399.000 172631.000 0.000 0.000 213399.000 172631.000 

- транспортні засоби 22674.000 22712.000 0.000 0.000 22674.000 22712.000 

- земельні ділянки 167.000 167.000 0.000 0.000 167.000 167.000 

- інші 0.000 6843.000 0.000 0.000 0.000 6843.000 

2. Невиробничого призначення 1237.000 325.000 0.000 0.000 1237.000 325.000 

- будівлі та споруди 837.000 0.000 0.000 0.000 837.000 0.000 

- машини та обладнання 400.000 325.000 0.000 0.000 400.000 325.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 574340.000 543371.000 0.000 0.000 574340.000 543371.000 

 

Пояснення :  На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби 

виробничого та невиробничого призначення первiсною вартiстю 742857 тис.грн. 

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, 

доставку, встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 408354 тис.грн.; 

- машини та обладнання - 248473 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 27259 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 11212 тис.грн.; 

- інші основні засоби - 359 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 47032 тис.грн.; 

- земельні ділянки - 168 тис.грн. 

За рахунок придбання та введення в експлуатацію первісну вартість основних засобів 

протягом року збільшено на 88604 грн., коефіцієнт оновлення становить 0,1. Вибуло 

за звітний період засобів на суму 13084 грн., коефіцієнт вибуття склав 0,02.  

В бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів на протязі звітного 

періоду визначався прямолінійним методом та обліковувався на відповідному рахунку 

13 "Знос основних засобів" у розрізі окремих об'єктів основних засобів. 

Нарахування зносу (амортизації) проводилось щомісячно у відповідності з 

встановленими нормами амортизаційних відрахувань згідно Податкового кодексу 

України.  

За звітний рік сума нарахованого зносу (амортизації) основних засобів становить 

111950 тис.грн. (коригування нарахованого зносу по вибувшим основним засобам в 

розмірі 5461 тис. грн.). На кінець періоду сума нарахованого зносу по ОЗ склала 

199486 тис.грн.:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 72935 тис. грн.; 

- машини та обладнання - 75517 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 4547 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 5938 тис.грн.; 

- інші основні засоби 329 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 40220 тис.грн. 

Ступінь зносу основних засобів в середньому становить 27%. 

Згідно прийнятої Товариством облікової політики визначено наступні терміни 

використання основних засобів: 

Будiвлi - 20-50 років; 

Споруди - 15-25 рокiв; 

Передавальні пристрої - 10-25 років; 



Машини та обладнання - 5-25 рокiв; 

Комп'ютерна технiка та офiсне обладнання - 2-5 роки; 

Транспортні засоби - 5-20 років;  

Інструменти, прилади, інвентар, меблі- 4-20 років; 

Інші основні засоби - 12 рокiв. 

Товариство орендує у інших підприємств лінійно-кабельні мережі та обладнання 

засобів зв'язку. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом звітного періоду 

не було. 

Станом на кінець року будівлі, телекомунікаційне обладнання та мережеві комутатори 

балансовою вартістю 192 609 тис.грн. знаходиться у заставі банку в якості 

забезпечення по кредиту. 

Всi основнi засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не 

iснує. Ступiнь використання ОЗ становить 100%. Активи утримуються за власнi кошти 

Товариства. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, м.Одеса, м.Львiв, м.Маріуполь, 

м.Харкiв, м.Днiпро. 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 405074 431571 

Статутний капітал (тис.грн.) 852439 852439 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 852439 852439 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - це різниця між 

сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів (405074 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу 

(852439 тис.грн.). Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане 

оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати 

відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 45728.00 Х Х 

Довгостроковий кредит - ПУМБ (Договiр 1556-

КД) 

28.10.2013 45728.00 18.500 30.11.2018 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

відсутні д/н 0.00 0.000 д/н 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

відсутні д/н 0.00 0.000 д/н 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

відсутні д/н 0.00 0.000 д/н 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

вiдсутнi д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 10364.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 224351.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 206228.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 486671.00 Х Х 

Опис Зобов'язання пiдприємства облiковуються за строками їх погашення. 

Сума довгострокових зобов'язань на кiнець звiтного перiоду склала 126 338 тис.грн., поточнi 

зобов'язання облiковуються у розмiри 360 333 тис.грн. 

До складу довгострокових зобов'язань вiднесенi: 

- вiдстроченi податковi зобов'язання (70 197 тис.грн.); 

- довгостроковi кредити банкiв (34 150 тис.грн.);  

- довгостроковi фiнансовi зобов'язання зi строком погашення до листопада 2018 року (2 823 тис.грн.); 

- довгостроковi забезпечення резерву по вiдпустках (19 168 тис.грн.).   

До поточних зобов'язань пiдприємства вiднесено кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги (65 326 тис.грн.), поточний борг за довгостроковими зобов'язаннями (11 613 тис.грн.), поточнi 

забезпечення (9 051 тис.грн.), доходи майбутнiх перiодiв (10 866 тис.грн.) та зобов'язання за 

розрахунками: 

- з одержаних авансiв (18 513 тис.грн.), 

- з бюджетом (10 364 тис.грн.), 

- зi страхування (1 234 тис.грн.), 

- з оплати працi (5 629 тис.грн.), 

- iз внутрiшнiх розрахункiв (517 тис.грн.) - внутрiшньогруповi розрахунки: 

До iнших поточних зобов'язань вiднесено фiнансову допомогу на зворотнiй основi (224 351 тис.грн.), 

податковий кредит по виданим авансам (1 763 тис. грн.) та розрахунки з iншими кредиторами (1 106 

тис.грн.). 

Сумнiвної та безнадiйної кредиторської заборгованостi Товариство не має. 

 

 

 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(у відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24.04.2017 
Загальні збори 

акціонерів 
2000000.000 913485.000 218.94174507500 

Укладання: кредитних 

договориiв, договорiв 

щодо надання 

Товариством будь-яких 

видiв забезпечення 

(гарантiї, поруки, 

iндосамент, векселю 

тощо), включаючи 

надання будь-якого 

майна чи активiв 

Товариства у заставу / 

iпотеку за 

зобов'язаннями iнших 

осiб (майнове 

поручительство), 

договорiв щодо 

придбання або створення 

полiпшення 

(модернiзацiя, 

реконструкцiя) основних 

засобiв та iнших 

необоротних активiв 

Товариства, договорiв 

про передачу в оренду, 

24.04.2017 www.vegatele.com 



лiзинг та/або iншi 

способи користування 

або управлiння 

iнвентарних об'єктiв 

основних засобiв та/або 

iнших необоротних 

активiв, договорiв про 

надання або отримання 

телекомунiкацiйних 

послуг, договорiв позики 

(отримання або надання 

поворотної фiнансової 

допомоги), договорiв про 

отримання безповоротної 

фiнансової допомоги, 

договорiв купiвлi-

продажу товарiв або 

послуг, договорiв про 

придбання або 

вiдчуження нерухомого 

майна, незавершеного 

будiвництва або 

земельних дiлянок, 

договорiв страхування 

майна, договорiв про 

надання в користування 

кабельної каналiзацiї 

електрозв'язку, договорiв 

про взаємоз'єднання 

телекомунiкацiйних 

мереж, договорiв про 

отримання в 

користування та/або 

управлiння будь-яким 

способом основних 

фондiв (засобiв) та/або 

iнших необоротних 

активiв. 

Опис 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято загальними Зборами акціонерів, які відбулися 24.04.2017р.  

   Прийняття данного рішення зумовлено тим, що сума (вартiсть) правочинів, щодо яких попередньо надана згода, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi, а виробнича діяльність підприємства потребує постійного і негайного укладання кредитних договорiв, договорiв щодо надання 



Товариством будь-яких видiв забезпечення,  договорiв щодо придбання або створення полiпшення основних засобiв, договорiв про передачу в оренду об'єктiв основних 

засобiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг тощо. 

   Зважаючи на наведене Зборами попередньо було надано згоду на укладення (нових або пролонгацiю дiючих) договорів (без обмеження строку дiї з дати їх укладення та з 

правом пролонгацiї, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, з визначенням характеру правочинiв: 

- кредитних договорiв; 

- договорiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент, векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв 

Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями iнших осiб (майнове поручительство); 

- договорiв щодо придбання або створення полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства; 

- договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв; 

- договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг; 

- договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги);  

- договорiв про отримання безповоротної фiнансової допомоги;  

- договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг; 

- договорiв про придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; 

- договорiв страхування майна;  

- договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку; 

- договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж; 

- договорiв про отримання в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв.  

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 2 млрд.грн.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 913485 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 218,94175%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 85 237 808 штук (голосiв). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Ззборах: 85 237 808 штук (голосiв). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 85 237 808 штук (голосiв). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв). 

 



8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24.04.2017 
Загальні Збори 

акціонерів 
0.001 913485.000 0.00000000100 

Укладення (нових або 

пролонгацiя дiючих) 

кредитних договорiв, 

договорiв щодо надання 

Товариством будь-яких 

видiв забезпечення 

(гарантiї, поруки, 

iндосамент векселю 

тощо), включаючи 

надання будь-якого 

майна чи активiв 

Товариства у заставу / 

iпотеку за 

зобов'язаннями iнших 

осiб (майнове 

поручительство), 

договорiв щодо 

придбання або 

створення, полiпшення 

(модернiзацiя, 

реконструкцiя) основних 

засобiв та iнших 

необоротних активiв 

24.04.2017 www.vegatele.com 



Товариства, договорiв 

про передачу в оренду, 

лiзинг та/або iншi 

способи користування 

або управлiння 

iнвентарних об'єктiв 

основних засобiв та/або 

iнших необоротних 

активiв, договорiв про 

надання або отримання 

телекомунiкацiйних 

послуг, договорiв позики 

(отримання або надання 

поворотної фiнансової 

допомоги), договорiв про 

отримання безповоротної 

фiнансової допомоги, 

договорiв купiвлi-

продажу товарiв або 

послуг, договорiв про 

придбання або 

вiдчуження нерухомого 

майна, незавершеного 

будiвництва або 

земельних дiлянок, 

договорiв страхування 

майна, договорiв про 

надання в користування 

кабельної каналiзацiї 

електрозв'язку, договорiв 

про взаємоз'єднання 

телекомунiкацiйних 

мереж, договорiв про 

отримання в 

користування та/або 

управлiння будь-яким 

способом основних 

фондiв (засобiв) та/або 

iнших необоротних 

активiв, що будуть 

укладатися з 



контрагентами, якi 

пов'язанi з Товариством 

вiдносинами контролю 

через УКОМЛАЙН 

ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД 

(UCOMLINE HOLDING 

LIMITED). 

Опис 

Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть прийнято загальними Зборами акцiонерiв 24.04.2017р.  

   Прийняття данного рішення зумовлено тим, що виробнича діяльність підприємства потребує постійного і негайного укладання договорiв з контрагентами, якi пов'язанi з 

Товариством вiдносинами контролю через головного акціонера - УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED).  

  Зважаючи на наведене Зборами була надана згода на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття рiшення, правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi 

статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"), а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв щодо надання Товариством будь-

яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями iнших 

осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв 

Товариства, договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних 

активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про 

отримання безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного 

будiвництва або земельних дiлянок, договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, договорiв про взаємоз'єднання 

телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, що 

будуть укладатися з контрагентами, якi пов'язанi з Товариством вiдносинами контролю через УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED). При 

цьому, сукупна вартiсть укладених правочинiв не повинна перевищувати 2 (двох) млрд. грн. протягом року окремо з кожним контрагентом.  

Повне найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно зареєстрована юридична особа, заiнтересована у вчиненнi 

Товариством правочину:  УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED); Мiсцезнаходження: Cyprus, Nicosia, Themistokli Dervi, З, JULIA HOUSE; Код: 

НЕ 221049.    

Ознаки заiнтересованостi: стороною правочинiв є юридична особа-акцiонер, який володiє 99,99% статутного капiталу Товариства. 

   Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, вiдповiдно до законодавства на дату прийняття рiшення не визначалась: п.5 ст.71 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" (дані щодо ринкової вартості зазначені у графі 4 виключно з тої причини, що їх відсутність не відповідає Наказу НКЦФПР про вимони 

до XML файлів електронної форми звіту).  

З цiєї ж причини не надається iнформацiя щодо спiввiдношення ринкової вартостi до активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (дані щодо 

співвідношення ринкової вартості до вартості активів емітента зазначені у графі 6 виключно з тої причини, що їх відсутність не відповідає Наказу НКЦФПР про вимони до 

XML файлів електронної форми звіту).  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 913 485 тис.грн. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 85 237 808 штук (голосiв). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Зборах: 85 237 808 штук (голосiв). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 85 237 808 штук (голосiв). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук (голосiв). 

 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

24.04.2017 24.04.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                   

24.04.2017 24.04.2017 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)                                                                     

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 1 0 

2 2016 2 1 

3 2017 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше Інша інформація відсутня 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                             X 

Інше Бюлетенями (відкрите голосування) 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту X   

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше А також прийняття рішень про закриття філій Товариства (Збори відбулися в 2016 році). 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада   X 

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

НІ 

Інше (зазначити) Позачергові Збори в звітному році не скликались і не проводились, причин для їх скликання 

не було. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові 

загальні Збори акціонерів були скликані і своєчасно проведені 24.04.2017р. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

Позачергові Збори в звітному році не скликались і не проводились, причин для їх скликання не було. 



 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 
3 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) В звітному році Наглядова рада самооцінку не проводила 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 

В звітному році Наглядова рада самооцінку не проводила 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  6 

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                         У складі Наглядової ради комітети не створено 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

У складі Наглядової ради комітети не створено 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
У складі Наглядової ради комітети не створено 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                           X   

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                      
Винагороду за посаду отримує тільки один член Наглядової ради згідно умов цивільно-правового 

договору, укладеного з ним. 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   

Відсутність конфлікту інтересів                         X   

Граничний вік                                             X 



Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                           Згідно Статуту та Положенню про Наглядову раду Товариства 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
X   

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           Діючий склад Наглядової ради сформований в 2016 році 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  0  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 



 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів              X   

Інше (запишіть)                                         Рішення про зміну аудитора прийнято в 2016 році акціонером, який володіє 99,99% статутного 

капіталу Товариства. 



 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                         X 

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант             X   

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                      X 

Інше (запишіть)                                         Ревізійну комісію не створено 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  

сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Так 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                          X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 

наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  

України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  

Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 

вкажіть дату його прийняття:      ;  



яким органом управління прийнятий: Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  

укажіть, яким чином її оприлюднено: Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року.  

 Товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління 
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

за КВЕД 61.10 

Середня кількість працівників  1101   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ провулок Кутузова,буд.3, 

т.(044) 230-84-30 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 18233 15511 

первісна вартість 1001 72323 84270 

накопичена амортизація 1002 54090 68759 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 66509 46207 

Основні засоби 1010 574340 543371 

первісна вартість 1011 667337 742857 

знос 1012 92997 199486 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 10946 10075 

інші фінансові інвестиції 1035 500 420 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- 1465 

Відстрочені податкові активи 1045 76207 70632 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 746735 687681 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 8238 6717 

Виробничі запаси 1101 5752 4340 

Товари 1104 2486 2377 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 58367 74845 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 15812 12940 

з бюджетом 1135 155 895 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 

розрахунків 
1145 90 90 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 74830 85151 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10027 14414 

Витрати майбутніх періодів 1170 1027 1027 

Інші оборотні активи 1190 3911 6383 

Усього за розділом II 1195 172457 202462 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 -- 1602 



Баланс 1300 919192 891745 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 852439 852439 

Капітал у дооцінках 1405 395155 319786 

Додатковий капітал 1410 213 332 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -816236 -767483 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 431571 405074 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 86742 70197 

Довгострокові кредити банків 1510 33420 34150 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 3316 2823 

Довгострокові забезпечення 1520 32574 19168 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 32012 19168 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 156052 126338 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 21600 11613 

товари, роботи, послуги 1615 31409 65326 

розрахунками з бюджетом 1620 4080 10364 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 353 1234 

розрахунками з оплати праці 1630 -- 5629 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 20266 18513 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 
1645 512 517 

Поточні забезпечення 1660 6920 9051 

Доходи майбутніх періодів 1665 18241 10866 

Інші поточні зобов'язання 1690 228188 227220 

Усього за розділом IІІ 1695 331569 360333 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 919192 891745 

 

 
д/н 

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Жданова Валентина Федорiвна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 584307 600374 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (375384) (399134) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 208923 201240 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 29874 29312 

Адміністративні витрати  2130 (130471) (91651) 

Витрати на збут 2150 (60024) (68426) 

Інші операційні витрати  2180 (22219) (26965) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 26083 43510 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 1476 3365 

Інші доходи  2240 3872 1603 

Фінансові витрати  2250 (9267) (13229) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (24541) (67693) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (2377) (32444) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5575 76207 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- 43763 

     збиток  2355 (7952) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- 481897 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 56705 -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 56705 481897 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 56705 481897 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 48753 525660 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 7568 9249 

Витрати на оплату праці 2505 145651 147597 

Відрахування на соціальні заходи 2510 27343 25720 

Амортизація 2515 93619 94895 

Інші операційні витрати 2520 313917 308715 

Разом 2550 588098 586176 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 85243867 85243867 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 85243867 85243867 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.09328530) 0.51338590 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.09328530) 0.51338590 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
д/н 

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Жданова Валентина Федорiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 623808 643068 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 1146 2018 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 18513 20266 

Надходження від повернення авансів 3020 897 732 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1422 3365 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 64 56 

Інші надходження 3095 -- -- 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (281853) (290824) 

Праці 3105 (126747) (119694) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (29764) (29112) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (84237) (84903) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (48695) (52206) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (35542) (32697) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (12940) (15812) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (782) (607) 

Інші витрачання 3190 (1119) (685) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 108408 127868 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 4922 1071 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (79574) (91283) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -74652 -90212 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 117570 238804 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 9092 6170 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (9308) (13324) 

Інші платежі 3390 (128539) (264926) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -29369 -45616 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4387 -7960 

Залишок коштів на початок року 3405 10027 17987 



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 14414 10027 

 
д/н 

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Жданова Валентина Федорiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про власний капітал 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 852439 395155 213 -- -803702 -- -- 444105 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -12534 -- -- -12534 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 852439 395155 213 -- -816236 -- -- 431571 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -7952 -- -- -7952 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- 56705 -- -- 56705 

Інший сукупний дохід 4116 -- -- -- -- 56705 -- -- 56705 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -75369 119 -- -- -- -- -75250 

Разом змін у капіталі 4295 -- -75369 119 -- 48753 -- -- -26497 

Залишок на кінець року 4300 852439 319786 332 -- -767483 -- -- 405074 

 
д/н 

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Жданова Валентина Федорiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" за 2017 рiк, складеної 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Загальна iнформацiя про Товариство. 

Назва - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

Код за ЄДРПОУ 19199961 

Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство. 

Мiсцезнаходження  

01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ провулок Кутузова,буд.3 

Розрахунковий рахунок № 26006962498663 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851. 

Органами управлiння Товариства у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та 

Статутом є: 

- Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв; 

- Наглядовий орган Товариства - Наглядова рада ; 

- Генеральний директор - Виконавчий орган; 

- 

 

Комплект фiнансової звiтностi за МСФЗ. 

БАЛАНС (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року; 

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк; 

ЗВIТ ПРО РУХ КОШТIВ (за прямим методом) за 2017 рiк; 

ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ за 2017 рiк. 

 

ОСНОВА ДЛЯ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI. 

Застосування МСФЗ. 

Датою переходу Товариства на МСФЗ є 1 сiчня 2017 року.  

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" за 2017 рiк складена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та була пiдготовлена вiдповiдно 

до змiн та доповнень до МСФЗ, якi набрали чинностi станом на 31 грудня 2017 року. 

Товариство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського 

облiку i звiтностi в Українi. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 

на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Товариства, мiстить коригування, 

необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ.  

Фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк складена за формами звiтностi, передбаченої 

українським законодавством по веденню бухгалтерського облiку i звiтностi, з 

урахуванням вимог МСФЗ та включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан), Звiт про 

фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за 

прямим методом), Звiт про власний капiтал. 

Функцiональна валюта i валюта звiтностi. 

Нацiональна валюта України - українська гривна (UAH), яка є функцiональною валютою 

Товариства. Данi у фiнансовiй звiтностi вiдображенi у нацiональнiй валютi, тобто - 

у тис. грн. 

 

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та 

практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. 

Положення облiкової полiтики, описанi нижче, застосовувались послiдовно в усiх 

звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi. 

При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи: послiдовностi подання i 

класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; достовiрностi фiнансового стану, 

фiнансових результатiв та грошових потокiв;  повноти в усiх суттєвих аспектах; 

нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень; обачливостi; вiдображення 

економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму; 

розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi до попереднього перiоду. 

Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки 

невизначеностi. 

При складанi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв безперервностi 

дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, 

iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, 

превалювання змiсту над формою, обачностi i принципу єдиного грошового вимiрника. 

Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, 

який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Iстотною помилкою вважається помилка, величина впливу якої на будь-яку статтю 

фiнансової звiтностi становить бiльше 2% валюти балансу на початок звiтного 

фiнансового року.  



 

 Визнання та оцiнка основних засобiв в Товариствi. 

До 31 грудня 2016 р. основнi засоби облiковувалися за первiсною вартiстю за 

вирахуванням накопиченого зносу та резерву на знецiнення, якщо потрiбно. Вартiсть 

основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов'язанi з їх придбанням. 

Вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi 

витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, а також 

капiталiзованi вiдсотки по квалiфiкацiйних активах, створених власними силами. 

Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, 

капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. 

Iншi подальшi витрати капiталiзуються лише в тих випадках, коли вони призводять до 

збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд використання основного засобу. Всi iншi 

витрати визнаються в прибутку чи збитку як витрати по мiрi їх здiйснення. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих 

випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних 

вигод. Прибутки i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння 

отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в прибутку або 

збитку.? 

Починаючи з 31 грудня 2016 р. балансова вартiсть усiх груп основних засобiв (за 

винятком земельних дiлянок та незавершених капiтальних iнвестицiй) облiковується 

за моделлю переоцiнки. Станом на 31 грудня 2016 р. процес оцiнювання всiх груп, за 

винятком земельних дiлянок був здiйснений незалежними оцiнювачами. Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї облiковуються за iсторичною вартiстю. 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена з посиланням на ринкову 

вартiсть вiдповiдних об'єктiв на дату оцiнки. Справедлива вартiсть спецiалiзованої 

телекомунiкацiйної мережi та обладнання була визначена з використанням пiдходу 

залишкової вiдновлюваної вартостi, оскiльки для таких об'єктiв не було наявної 

iнформацiї щодо ринкової вартостi. До наступної перiодичної переоцiнки цi об'єкти 

будуть облiковуватися по переоцiненiй вартостi за вирахуванням наступного 

накопиченого зносу та резерву на знецiнення. Земельнi дiлянки облiковуються за 

первiсною вартiстю.  

Збiльшення вартостi вiд переоцiнки визнається у складi iншого сукупного доходу i 

заноситься у статтю резерв переоцiнки в капiталi. Зменшення вартостi вiд 

переоцiнки визнається у складi прибуткiв i збиткiв; за винятком ситуацiї, коли по 

даному активу iснує резерв переоцiнки вiдображений у статтi "збiльшення вартостi 

вiд переоцiнки", - у такому разi спершу зменшується сума у данiй статтi. 

Раз на рiк рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi переоцiненої 

балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної 

вартостi активу, переноситься з резерву переоцiнки на нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток). Пiсля продажу активу вiдповiдний резерв переоцiнки 

переноситься на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 

Коли переоцiнюється об'єкт основних засобiв, на дату переоцiнки сума накопиченої 

амортизацiї вiднiмається вiд iсторичної вартостi активу, а нова балансова вартiсть 

дорiвнює його переоцiненiй вартостi. 

Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом так, щоб 

вартiсть окремих основних засобiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної вартостi 

протягом розрахункового строку їх корисної експлуатацiї. Нарахування амортизацiї 

починається з дати придбання, а щодо активiв, створених Товариством самостiйно, - 

з того часу, коли створення активу завершено i вiн готовий до експлуатацiї.  

Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства встановленi наступнi строки 

використання основних засобiв: будiвлi 20-50 рокiв, споруди - 15-25 рокiв, 

передавальнi пристрої- 10-25 рокiв, машини та обладнання - 5-25 рокiв, комп'ютерна 

технiка та офiсне обладнання - 2-5 роки, транспортнi засоби - 5-20 роки, 

iнструменти, прилади, iнвентар, меблi- 4-20 рокiв, iншi основнi засоби - 12 рокiв. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї представляють собою вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершено. Пiсля завершення будiвництва актив переноситься 

до складу вiдповiдної категорiї основних засобiв. Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї не амортизуються. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй 

становить на 01.01.2017 р.- 66509 тис.грн., на 31.12.2017 р. -46207 тис.грн.    

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку Товариство 

отримала б в даний момент вiд продажу цього активу, за вирахуванням витрат на 

вибуття, якби стан та перiод використання об'єкта основних засобiв були такими, 

якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни 

їх корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом 

на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Невстановлене обладнання представляє собою обладнання, придбане Товариством, але 

ще не введене в експлуатацiю. Таке обладнання не амортизується. 

Тимчасово демонтоване обладнання продовжує амортизуватися протягом очiкуваного 

залишкового строку корисної експлуатацiї. 

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок 2017 р. складає - 574340 тис.грн. 

на кiнець 2017 року -543371 тис.грн. за групами основних засобiв: група1 - 



Земельнi дiлянки, група 3 -Будiвлi та споруди, група 4 -  машини та обладнання, 

група 5 - Транспортi засоби, група 6 - Iнструменти, прилади, iнвентар, група 9 - 

Iншi основнi засоби, група 11- Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. 

За 2017 рiк  основних засобiв надiйшло 88604 тис. грн. , вибуло - 13084 тис. грн.  

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв на початок та кiнець 2017 року 

складає: 

- станом на 01.01.2017 р. - 92997 тис.грн. 

- станом на 31.12.2017 р. - 199486 тис.грн. 

в тому числi:                       01.01.2017   

31.12.2017 

-Будинки, споруди, передавальнi пристрої   28753 тис.грн. 72935 тис.грн  

-Машини та обладнання        24267 тис.грн. 75517 тис.грн. 

-Транспортi засоби           91 тис.грн.       4547 тис.грн. 

-Iнструменти, прилади, iнвентар          1676 тис.грн.   5938 тис.грн. 

-Iншi основнi засоби                                                  0 тис.грн.        

329 тис.грн. 

-Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи     38210 тис.грн.   40220 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2017 року будiвлi, телекомунiкацiйне обладнання та мережевi 

комутатори з балансовою вартiстю 192 609 тис. грн (31 грудня 2016 року: 313 550 

тис. грн) були переданi в заставу банку, що є пов'язаною стороною, в якостi 

забезпечення по кредиту. 

 

Орендованi активи. 

Товариство орендує деякi основнi засоби. Оренда основних засобiв, при якiй, в 

основному, всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням, передаються Товариству, 

вiдноситься до категорiї фiнансової оренди. Активи, орендованi на умовах 

фiнансової оренди, капiталiзуються з моменту початку оренди за справедливою 

вартiстю орендованого майна або за поточною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв 

в залежностi вiд того, яка з них менше. 

Кожен орендний платiж частково вiдноситься на погашення зобов'язання, а частково 

на фiнансовi витрати з метою забезпечення постiйної процентної ставки на величину 

залишку заборгованостi за фiнансовою орендою. Процентний елемент фiнансових витрат 

вiдноситься на прибуток або збиток протягом термiну оренди з метою отримання у 

кожному перiодi постiйної перiодичної вiдсоткової ставки вiд суми зобов'язання, що 

залишилося. Основнi засоби, придбанi за договором фiнансової оренди, амортизуються 

протягом строку їх корисної експлуатацiї або строку оренди в залежностi вiд того, 

який з них менше. 

Операцiйна оренда - це оренда, при якiй значна частина ризикiв i вигод вiд 

володiння активом залишається в орендодавця. Платежi, здiйсненi в рамках 

оперативної оренди (за вирахуванням будь-яких отриманих вiд орендодавця пiльг), 

вiдносяться на прибутки або збитки рiвномiрно протягом строку оренди. 

 

Визнання та оцiнка нематерiальних активiв Товариства. 

Всi нематерiальнi активи Товариства мають визначенi строки експлуатацiї i 

включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та телекомунiкацiйнi 

лiцензiї. Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються з урахуванням витрат, 

понесених на їх придбання та введення в експлуатацiю. 

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення при їх наявностi. При знецiненнi 

балансова вартiсть нематерiальних активiв зменшується до вищої з двох оцiнок: (i) 

до вартостi використання, або (ii) до справедливої вартостi за вирахуванням витрат 

на продаж. Амортизацiя вiдноситься на прибутки та збитки прямолiнiйним методом 

так, щоб вартiсть окремих активiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної вартостi 

протягом їхнього строку корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується з мiсяця, 

наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю. Розрахунковi строки 

корисної експлуатацiї є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

Лiцензiї 5 

Програмне забезпечення 5 

Iншi нематерiальнi активи 1-5 

Залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає:  

- станом на 01.01.2017 р. - 18233 тис.грн. 

- станом на 31.12.2017 р. - 15511 тис.грн. 

Протягом 2017 року надiйшло нематерiальних активiв  на суму 15946 тис.грн., вибуло 

нематерiальних активiв  за первинною вартiстю 3999 тис.грн.  

Сума нарахованого зносу за 2017 рiк склала  17882 тис.грн. 

 

Запаси. 

Запаси складаються з клiєнтського обладнання, палива, офiсних запасiв та запасних 

частин. Запаси облiковуються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою 

вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну 



продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням маркетингових 

витрат на продаж. Собiвартiсть запасiв, що використовуються в будiвництвi основних 

засобiв та при наданнi iнших послуг визначаються за середньозваженим методом. 

Згiдно Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, 

товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв та грошових документiв i 

розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України, проведена 

iнвентаризацiя виробничих запасiв. Крадiжок, нестач не визначено. 

Запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов'язань, на пiдприємствi немає. 

 

Дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне 

право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта 

господарювання. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визначається активом 

одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї та вiдображається за чистою вартiстю 

реалiзацiї. 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi, що включена до рядку 1125 

"Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги", складає 

поточну заборгованiсть: станом на 01.01.2017 р. - 58367 тис.грн.; станом на 

31.12.2017 р. - 74845 тис.грн. 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi, що включена до рядку 1130 

"Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами", складає: станом на 01.01.2017 

р. - 15812 тис.грн.; станом на 31.12.2017 р. - 12940 тис.грн. 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi, що включена до рядку 1155 "Iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть", складає: станом на 01.01.2017 р. - 74830 

тис.грн.; станом на 31.12.2017 р. - 85151 грн. 

 

Резерв.  

Резерви - це зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Резерви визнаються у 

випадках, коли у Товариства є поточнi юридичнi або конструктивнi зобов'язання в 

результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб 

розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем 

точностi. Коли iснує кiлька подiбних зобов'язань, ймовiрнiсть того, що вiдтiк 

грошових коштiв для їх погашення буде необхiдний, визначається для всього класу 

таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошових 

коштiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в один i той же клас 

зобов'язань, невелика. Якщо ефект вартостi грошей у часi суттєвий, резерви 

дисконтуються згiдно з поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає ризики, 

притаманнi зобов'язанню. 

Резерв сумнiвних боргiв складає: станом на 01.01.2017р - 17061 тис.грн.; станом на 

31.12.2017р - 24 374 тис.грн.  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на 

банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї 

з початковим термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Суми, використання яких 

обмежено, виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi 

звiту про рух грошових коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх 

або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом щонайменше 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включенi до складу iнших необоротних 

активiв. 

Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти, 

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на дату операцiї. 

Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi розрахунку по 

операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань, деномiнованих в 

iноземнiй валютi, в функцiональну валюту кожного пiдприємства на кiнець року, 

включаються до складу прибутку або збитку. Немонетарнi статтi на кiнець року не 

перераховуються.  

Курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були 

наступними: 

 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Долар США (UAH/USD) 28,0672 27,1909 

Євро (UAH/EUR) 33,4954 28,4226 

 Середньозважений курс 

 2017 р. 2016 р. 

Долар США (UAH/USD) 26,5947 25,5513 

Євро (UAH/EUR) 30,0133 28,2919 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, 

яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 



Балансова вартiсть грошових коштiв включена до рядку 1165 "Грошi та їх еквiвалент" 

складає: станом на 01.01.2017 р. - 10027 тис. грн.; станом на 31.12.2017 р. - 

14414 тис. грн. 

 

Забезпечення наступних витрат i платежiв. 

Товариство нараховує забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток працiвникам). 

Сума забезпечень складає: станом на 01.01.2017р - 32012 тис.грн., станом на 

31.12.2017 р. -19168 тис.грн. 

 

Довгостроковi зобов'язання.  

Зобов'язання пiдприємства облiковуються за строками їх погашення.    

Сума довгострокових зобов'язань на кiнець звiтного перiоду склала 126 338 

тис.грн.,  

До складу довгострокових зобов'язань вiднесенi: 

- вiдстроченi податковi зобов'язання (70 197 тис.грн.); 

- довгостроковi кредити банкiв (34 150 тис.грн.);  

- довгостроковi фiнансовi зобов'язання зi строком погашення до листопада 2018 року 

(2 823 тис.грн.); 

- довгостроковi забезпечення резерву по вiдпустках (19 168 тис.грн.).   

 

Поточнi зобов'язання. 

 Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями пiдприємства визнанi такi, що 

мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з 

вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО 1. 

Зобов'язання признаються, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує 

ймовiрнiсть зменшення економiчної вигоди в майбутньому внаслiдок їх погашення. 

Товариство класифiкує зобов'язання як поточне, якщо сподiвається погасити це 

зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного циклу. 

Загальна сума поточних зобов'язань складає: станом на 01.01.2017 р. - 331569 

тис.грн.; станом на 31.12.2017 р. - 360333 тис.грн. 

Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2017 року складаються з: 

- поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями - 11613 тис.грн.; 

- поточної кредиторської заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 65326 

тис.грн.; 

- розрахункiв з бюджетом - 10364 тис.грн.; 

- розрахункiв зi страхування - 1234 тис.грн.; 

- розрахункiв з оплати працi - 5629 тис.грн.; 

- поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами - 18513 тис.грн.; 

- поточної кредиторської заборгованостi зi внутрiшнiх розрахункiв - 517 тис.грн.; 

- поточних забезпечень - 9051 тис.грн.; 

- доходiв майбутнiх перiодiв - 10866 тис.грн.; 

- iнших поточних зобов'язань - 227220 тис.грн. 

 

Виплати працiвникам. 

Виплати працiвникам включають такi короткостроковi виплати, як заробiтна плата та 

короткостроковi компенсацiї за вiдсутнiсть (щорiчнi вiдпустки). Витрати на оплату 

працi у  

2017 роцi складають 145651 тис.грн. 

 

Капiтал Товариства. 

Вiдображення в звiтностi власного капiталу вiдповiдає Концептуальнiй основi 

складання фiнансової звiтностi за МСФЗ. 

Власний капiтал Товариства протягом звiтного року зменшився на  26 497 тис.грн.  

Станом на 31 грудня 2017 року власний капiтал Товариства становить 405074 тис.грн. 

та складається iз статутного капiталу - 852439 тис.грн., капiталу у дооцiнках - 

319786 тис.грн., додаткового капiталу - 332 тис.грн. та непокритого збитку - 

767483 тис.грн. 

Статутний капiтал Товариства становить 852438670,00 грн., подiлений на 85243867 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн. кожна акцiя. Статутний 

капiтал оплачений повнiстю, його розмiр протягом звiтного року не змiнювався.  

 

Прибуток на акцiю. 

Чистий прибуток (збиток) на одну акцiю розраховується як дiлення прибутку(збитку) 

на середньозважену кiлькiсть акцiй, що перебувають в обiгу протягом звiтного 

перiоду. 

За 2017 рiк чистий збиток на одну акцiю склав 0,09329 грн. 

У 2017 роцi Загальними зборами акцiонерiв рiшення про виплату дивiдендiв не 

приймалось, дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. 

 

Дивiденди. 



Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, 

тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. 

 

Дохiд Товариства. 

Доходи визнаються в тому випадку, якщо їх суму можна достовiрно оцiнити та iснує 

ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди незалежно вiд 

того, коли буде отримано платiж. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю 

компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, беручи до уваги визначенi 

згiдно з контрактом умови платежу, за вирахуванням знижок i податку на додану 

вартiсть. 

Товариство отримує доходи вiд реалiзацiї послуг, пов'язаних з використанням її 

мiсцевої телефонної мережi та засобiв зв'язку. Нижче перерахованi основнi послуги, 

що надаються Товариством: 

a. Послуги оптовим клiєнтам; 

b. Послуги телефонiї (мiсцева, мiжмiська та мiжнародна телефонiя); 

c. Надання широкосмугового доступу в Iнтернет; 

d. Передача даних; 

e. Послуги IPTV; 

f. Обслуговування телекомунiкацiйних мереж; 

g. Iншi послуги. 

Послуги оптовим клiєнтам - це надання послуг з термiнацiї трафiку (термiнацiя на 

власнiй мережi i транзит), оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв, та 

пiдключення оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет. Доходи за послуги з термiнацiї 

трафiку отримуються за термiнацiю дзвiнкiв з мереж iнших телекомунiкацiйних 

операторiв на мережi  Товариства. Товариство визнає доходи, отриманi вiд послуг з 

термiнацiї трафiку, в тому перiодi, в якому послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та послуги з 

пiдключення оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет - це послуги, щодо надання доступу 

протягом певного перiоду часу (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). 

Доходи, отриманi вiд послуг з оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та 

по пiдключенню оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в 

якому цi послуги були наданi. 

Послуги телефонiї включають послуги наданi за хвилини дзвiнка або доступ протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна абонентська плата) або iншi узгодженi 

тарифнi плани. Доходи, отриманi вiд послуг телефонiї, визнаються в тому перiодi, в 

якому цi послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з передачi даних передбачають доступнiсть послуги протягом певного перiоду 

(наприклад, обслуговування з щомiсячною платою). Товариство визнає доходи, 

отриманi вiд послуг передачi даних, в тому перiодi, в якому послуги були 

використанi клiєнтами. 

Послуги з надання широкосмугового доступу в Iнтернет - це послуги, пов'язанi з 

використанням клiєнтами Iнтернет-трафiку або доступом до послуги протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Доходи, отриманi вiд 

послуг з надання доступу в Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в якому послуги 

були наданi. 

Послуги IPTV - це послуги по наданню абонентам доступу до перегляду телевiзiйного 

контенту через мережу Iнтернет. Цi послуги передбачають доступ протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Товариство визнає доходи, 

отриманi вiд послуг IPTV, в тому перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Послуги з обслуговування телекомунiкацiйних мереж передбачають їх надання протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Товариство визнає 

доходи, отриманi вiд послуг з обслуговування телекомунiкацiйних мереж, в тому 

перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Iншi доходи включають переважно доходи вiд оренди та продажу клiєнтського 

обладнання, i визнаються в тому перiодi, в якому послуги були наданi або товари 

були отриманi клiєнтами. 

У операцiї, де Товариство виступає принципалом, дохiд визнається на валовiй 

основi. У такому разi дохiд складається iз валової вартостi операцiї, рахунок за 

яку виставлений клiєнту, за вирахуванням торгових знижок, i з визнанням будь-яких 

вiдповiдних витрат як операцiйних. У операцiї, де Товариство виступає агентом, 

дохiд визнається на нетто-основi, i вiн являє собою зароблену маржу. Оцiнка того, 

дiє Товариство як принципал чи як агент, базується на аналiзi сутностi операцiї, 

вiдповiдальностi за надання товарiв або послуг та встановлення цiн, а також 

основних фiнансових ризикiв та вигод. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню 

та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням 

збiльшення активiв або зменшення зобов'язань. 

У 2017 роцi Товариство отримало дохiд вiд основного виду дiяльностi - надання 

телекомунiкацiйних послуг - який складає 584307 тис.грн.  

 

Доходи майбутнiх перiодiв. 



Доходи вiд пiдключень вiдстрочуються i визнаються впродовж перiоду, протягом якого 

цi доходи отримуються; це очiкуваний перiод вiдносин з клiєнтом, i вiн становить 

приблизно 6 рокiв для абонентiв телефонiї, 4 рокiв для абонентiв Iнтернету та 5 

роки для абонентiв, якi користуються послугами з передачi даних. Очiкуваний перiод 

вiдносин з клiєнтом базується на минулiй iсторiї вiдтоку абонентiв та очiкуваний 

розвиток Товариства. 

 

Витрати Товариства. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 

вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом 

чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами 

учасникам. 

Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може 

бути надiйно визначена, виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, 

пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у 

тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, 

або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких 

доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, 

коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi. 

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у 

складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.  

Витрати пiдприємства за 2017 рiк складають 621906 тис.грн. 

За функцiями витрати Товариства сформованi за наступними статтями: 

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 375384 тис.грн.; 

- адмiнiстративнi витрати - 130471 тис.грн.; 

- витрати на збут - 60024 тис.грн.; 

- iнщi операцiйнi витрати - 22219 тис.грн.; 

- фiнансовi витрати - 9267 тис.грн.;  

- iншi витрати - 24541 тис.грн. 

За характером операцiйнi витрати Товариства сформованi за наступними статтями: 

- матерiальнi витрати - 7568 тис.грн.; 

- витрати на оплату працi - 145651 тис.грн.; 

- вiдрахування на соцiальнi заходи - 27343 тис.грн.; 

- амортизацiя - 93619 тис.грн.; 

- iншi витрати - 313917 тис.грн. 

 

 Податок на прибуток. 

Податки нараховуються в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, 

яке дiяло або було фактично введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. 

Витрати/доходи з податку на прибуток включають поточний податок та вiдстрочений 

податок та вiдображаються у складi прибутку або збитку за рiк, крiм випадкiв, коли 

вони вiдносяться до операцiй, якi визнанi в iнших сукупних доходах або 

безпосередньо у складi капiталу, в тому ж самому або iншому перiодi. 

Витрати з податку на прибуток за 2017 рiк складають 5575 тис.грн. 

   

 Податковий облiк. 

Податковий облiк на пiдприємствi ведеться згiдно Податкового кодексу України вiд 

23.12.2010 року № 2856-17-ВР iз змiнами та доповненнями.  

Так як рiчний дохiд пiдприємства вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням 

непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за 2017 рiк, 

перевищує двадцять мiльйонiв гривень, то вiдповiдно пiдпункту 134.1.1 пункту 134.1 

статтi 134 роздiлу III Податкового кодексу України Товариство при визначеннi 

об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2017 рiк застосовувало коригування 

фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi.  

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть. 

Товариство не складає консолiдовану звiтнiсть. 

 

Пов'язанi сторони. 

В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами. 

При визначеннi того, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими 

цiнами, використовуються професiйнi судження, якщо для таких операцiй немає 

активного ринку. Фiнансовi iнструменти за операцiями з пов'язаними сторонами 

спочатку визнаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. Основою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних 

операцiй мiж непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. 

 

Звiт про рух коштiв. 

Звiт грошових коштiв за 2017 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом. 

У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової дiяльностi.  



Залишок грошових коштiв на початок року складає 10027 тис. грн. 

Сукупнi надходження вiд операцiйної дiяльностi у 2017 р. - 645850 тис. грн.; 

Сукупнi витрати вiд операцiйної дiяльностi - 537442 тис. грн.; 

Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв - 4922 тис. грн.; 

Витрачання вiд придбання необоротних активiв - 79574 тис.грн.; 

Iншi надходження - 117570 тис.грн.; 

Сукупнi витрати вiд фiнансової дiяльностi - 146939 тис.грн.; 

Залишок грошових коштiв на кiнець року складає 14414 тис. грн. 

 

Подiї пiсля звiтної дати. 

 16 лютого 2018 року позика в українському банку, що є пiдприємством пiд 

спiльним контролем, була повнiстю погашена, зокрема 45 728 тис. грн. основного 

платежу та 482 тис. грн. вiдсоткiв. 

У лютому 2018 року фiнансова допомога, що пiдлягає поверненню надана пов'язанiй 

сторонi в розмiрi 57 988 тис. грн. була повнiстю погашена Товариству.  

 

 

Генеральний директор         Мурат Чинар  

 

Головний бухгалтер           Жданова Валентина Федорiвна 

 

 

 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Ернст енд Янг 

Аудиторські послуги" 

2 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
33306921 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
01001, м. Київ, Шевченківський р-

н, вул. Хрещатик, буд. 19-А 

4 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

3516 

27.01.2005 

5 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів 

241 

П 

000241 

19.03.2013 

25.09.2019 

6 
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 

контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 

0609 

30.06.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017 

8 

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення 

думки) 

01 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) відсутній 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
4600033509 

31.01.2017 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 20.10.2017 - 23.04.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 1440000.00 

 
 



                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

              26.04.2019 

             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

               № 331/04-11 

                  вихідний реєстраційний 

                  номер електронного документа) 
 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 

2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Генеральний 

директор 
      

Чинар Мурат 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи. 
19199961 

4. Місцезнаходження 

емітента 
01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ провулок Євгена Гуцала,буд.3 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
(044) 230-84-30 (044) 230-84-31 

6. Адреса електронної 

пошти 
Aleksandra.Polishuk@vegatele.com 

7. Дата та рішення 

наглядової ради емітента, 

яким затверджено річну 

інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів 

акціонерів, яким 

затверджено річну 

інформацію емітента (за 

наявності) 

22.04.2019 

Рiшення загалних Зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2019). 

8. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює 

оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 



регульованої інформації від 

імені учасника фондового 

ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 

на власному 

веб-сайті учасника 

фондового ринку https://vega.ua/ukr/farlep_doc  

27.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 
 

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції емітента. X 

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 

учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 
X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента 

в разі їх звільнення; 
 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).  

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 

доходів або витрат емітента: 
X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування; 
X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків; 
X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 
X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 
X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 

кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 
X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 

також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 
X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 
X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва). 
 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента. 
 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 

розміру статутного капіталу такого емітента. 
 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів. 
 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 
X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. 
 

26. Інформація вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 
 



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента. 
 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду. 
X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 
 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття. 
 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 

 

Примітки : Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена 

до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї - в звiтному роцi 

емiтент не проводив рейтингову оцiнку. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 

включена до складу рiчної iнформацiї - фiлiй чи iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має. 

 

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - судовi справи, за якими б 

розглядались позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства 

станом на початок звiтного року i стороною в яких виступав би емiтент, його дочiрнi пiдприємства чи посадовi 

особи, вiдсутнi. 

 



Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 

до складу рiчної iнформацiї - засновники Товариства не  є його акцiонерами на кiнець звiтного перiоду. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї, але не мiстить даних щодо фiзичних 

осiб, так як вони не володiють акцiями емiтента.  

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї  - 

зазначених змiн не було.  

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 

акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - процентнi, 

дисконтнi чи цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї протягом своєї дiяльностi Товариство не емiтувало. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом"не включена до складу рiчної iнформацiї 

- будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй,  за весь перiод дiяльностi Товариством не випускалися, розмiщенi але не 

зареєстрованi випуски цiнних паперiв вiдсутнi. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiїi - похiднi 

цiннi папери Товариством не випускалися. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 

складу рiчної iнформацiї - акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не викупалися i не продавалися. 

 

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - iншi цiннi папери (крiм акцiй) Товариство не випускало. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - працiвники Товариства 

акцiями емiтента не володiють.  

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - зазначенi обмеження вiдсутнi. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 

складу рiчної iнформацiї - рiшення про виплату дивiдендiв протягом останнiх рокiв загальними Зборами акцiонерiв 

не приймалось. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не включена до 

складу рiчної iнформацiї - емiтент, не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї - 

емiтент, не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 



 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - такою iнформацiєю емiтент не 

володiє. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї - такою iнформацiєю емiтент не 

володiє. 

 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї, але не мiстить даних щодо iпотечних цiнних 

паперiв - такi цiннi папери не випускались. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював 

випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 

iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 

складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 



"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 

4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

цiнних паперiв. 

 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації  15.04.1994 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  852438670.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 972 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

61.10  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

 47.19  IНШI ВИДИ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ 

 61.90  ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

2) МФО банку  334851 

3) Поточний рахунок  26006962498663 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

5) МФО банку  334851 

6) Поточний рахунок  26006962498663 

 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах : 

 

 
1) найменування ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" 

2) організаційно-правова 

форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи 

37833282 

4) місцезнаходження 01033, м.Київ, вул.Антоновича,буд.40 

5) опис Емiтент є єдиним засновником (учасником) створеної юридичної особи.  

Емiтент прямо володiє 100% Статутного капiталу зазначеного товариства.  

Активи, що наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти.  

Емiтенту належать всi права стосовно управлiння створеною юридичною 

особою, якi визначенi дiючим законодавством для даного типу товариств 

(ТОВ): 

- брати участь в управлiннi справами товариства в порядку, визначеному в 

його установчих  документах;  

- брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його  частку  

(дивiденди).   

- вийти в установленому порядку з товариства;  

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства; 

- здiйснити вiдчуження часток у статутному капiталi товариства, що 

засвiдчують участь у товариствi, в  порядку, встановленому  законом. 

 

 

 

1) найменування ПрАТ "СВIТ" 

2) організаційно-правова 

форма 

Приватне акцiонерне товариство 

3) ідентифікаційний код 

юридичної особи 

01473864 

4) місцезнаходження 69118, м.Запорiжжя, вул.Водограйна, буд.14 

5) опис Емiтент є акцiонером зазначеної юридичної особи i прямо володiє 81,4% її 

Статутного капiталу.  

Акцiї ПрАТ "СВIТ" придбавались Товариством за грошовi кошти в 

попереднi перiоди (в звiтному роцi придбання не було).  

Товариство має всi права стосовно управлiння юридичною особою, якi 

визначенi дiючим законодавством для даного типу товариств (ПрАТ): 

- брати участь в управлiннi справами товариства в порядку, визначеному в 

його установчих  документах;  

- брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його  частку  

(дивiденди).   

- вийти в установленому порядку з товариства;  

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства; 

- здiйснити вiдчуження акцiй у статутному капiталi товариства в  порядку, 

встановленому  законом. 

 

 

 

 



17. Штрафні санкції емітента 

N 

з/п 

Номер та дата рішення, 

яким накладено 

штрафну санкцію 

Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 

1 
б/н 

 
Офіс великих платників податків ДФС Україна 

Штраф за несвоєчасну сплату земельного 

податку з юридичних осіб 
Штраф підприємством сплачено. 

Примітки Сума штрафу становить 118,79 грн. 

2 
б/н 

 
Офіс великих платників податків ДФС Україна 

Штраф за порушення граничних термінів  

реєстрації податкових накладних 
Штраф підприємством сплачено. 

Примітки Сума штрафу  становить 99,53 грн. 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
В звітному році загальними Зборами акціонерів, які відбулися 24.09.2018р., було 

прийнято рішення про приєднання до Товариства інших юридичних осіб:  

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ММДС-УКРАЇНА" (Україна, 

ідентифікаційний код 30358804); 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ММДС-ЧЕРНІВЦІ" (Україна, 

ідентифікаційний код 37158765); 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМІНФОРМ"  (Україна, 

ідентифікаційний код 32357399). 

Передавальні акти та нова редакція Статуту Товариства ззаверджені 29.11.2018р. 

   Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариство не має. Будь-яких змiн 

стосовно органiзацiйно-правової форми чи назви пiдприємства протягом звітного року 

не було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 
За звiтний перiод: 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 972 особи. 

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 

- 7 осіб. 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) - 32 особи. 

Фонд оплати праці склав 211 554 тис.грн. (в попередньому році ФОТ становив 182 087 

тис.грн.). Відносно попереднього року фонду оплати праці збільшився на 29 467 

тис.грн. (16,2%). 

Основною причиною збiльшення фонду заробiтної плати є полiтика керiвництва 

пiдприємства щодо його регулювання в залежностi вiд загальних соцiально-

економiчних умов в країнi. 

Система винагороди персоналу пов'язана із стратегією підприємства і спрямована на 

забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, 

підтримку кар'єрного і професійного зростання співробітників. 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"" проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи 

спеціальні огляди кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне 

забезпечити конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд 

заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку 

праці. 

Середня зарплата за 2018 рік грн. склала 15469 грн. проти 2017 року - 10700 грн. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

 
Товариство не є учасником холдингових компанiй, концернiв, асоцiацiй i не належить 

до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

 
Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами 

чи установами. 

 



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 

надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Використання бухгалтерських оцінок.  

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає застосування деяких 

істотних облікових оцінок. Вона також вимагає від керівництва професійних суджень 

в процесі застосування облікової політики Компанії.  

Функціональна валюта і валюта представлення.  

Статті фінансової звітності Компанії оцінюються з використанням валюти первинного 

економічного середовища, в якому працює Компанія (функціональної валюти). Ця 

фінансова звітність представлена в гривнях, яка є функціональною валютою Компанії 

і валютою представлення Компанії. Суми округлюються до тисяч, окрім випадків, коли 

зазначено інше. 

Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти, 

перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на дату операції. 

Прибутки і збитки від курсових різниць, що виникають в результаті розрахунку по 

операціях і перерахунку монетарних активів і зобов'язань, деномінованих в 

іноземній валюті, в функціональну валюту кожного підприємства на кінець року, 

включаються до складу прибутку або збитку. Немонетарні статті на кінець року не 

перераховуються.  

Основні засоби.  

Починаючи з 31 грудня 2016 р. балансова вартість усіх груп основних засобів (за 

винятком земельних ділянок та незавершених капітальних інвестицій) обліковується 

за моделлю переоцінки. Станом на 31 грудня 2016 р. процес оцінювання всіх груп, за 

винятком земельних ділянок, був здійснений незалежними оцінювачами. Незавершені 

капітальні інвестиції обліковуються за історичною вартістю. 

Справедлива вартість об'єктів нерухомості була визначена з посиланням на ринкову 

вартість відповідних об'єктів на дату оцінки. Справедлива вартість спеціалізованої 

телекомунікаційної мережі та обладнання була визначена з використанням підходу 

залишкової відновлюваної вартості, оскільки для таких об'єктів не було наявної 

інформації щодо ринкової вартості. До наступної періодичної переоцінки ці об'єкти 

будуть обліковуватися по переоціненій вартості за вирахуванням наступного 

накопиченого зносу та резерву на знецінення. Земельні ділянки обліковуються за 

первісною вартістю.  

Збільшення вартості від переоцінки визнається у складі іншого сукупного доходу і 

відображається у статті резерву переоцінки в капіталі. Однак таке збільшення має 

визнаватися у складі прибутків і збитків у тому розмірі, в якому воно відновлює 

суму зменшення вартості від переоцінки того ж активу, яке раніше було визнане у 

складі прибутків і збитків. Зменшення вартості від переоцінки визнається у складі 

прибутків і збитків; за винятком ситуації, коли по даному активу існує резерв 

переоцінки відображений у статті "збільшення вартості від переоцінки", - у такому 

разі спершу зменшується сума у даній статті. 

Раз на рік різниця між сумою амортизації, розрахованої на основі переоціненої 

балансової вартості активу, та сумою амортизації, розрахованої на основі первісної 

вартості активу, переноситься з резерву переоцінки на нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток). Після продажу активу відповідний резерв переоцінки 

переноситься на нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 

Коли переоцінюється об'єкт основних засобів, на дату переоцінки сума накопиченої 

амортизації віднімається від історичної вартості активу, а нова балансова вартість 

дорівнює його переоціненій вартості. 

Амортизація.  

Амортизація відноситься на прибутки і збитки за прямолінійним методом так, щоб 

вартість окремих основних засобів зменшувалася до їх ліквідаційної вартості 

протягом розрахункового строку їх корисної експлуатації. Нарахування амортизації 

починається з дати придбання, а щодо активів, створених Компанією самостійно, - з 

того часу, коли створення активу завершено і він готовий до експлуатації.  

Розрахункові терміни експлуатації основних засобів є такими: 

 Строк корисної експлуатації, років: 

ВОЛЗ, будівлі та споруди - 8-25 

Телекомунікаційне обладнання та мережеві комутатори - 5 

Інше - 1-5 

Незавершені капітальні інвестиції представляють собою вартість основних засобів, 

будівництво яких ще не завершено. Після завершення будівництва актив переноситься 



до складу відповідної категорії основних засобів. Незавершені капітальні 

інвестиції не амортизуються. 

Ліквідаційна вартість основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанія 

отримала б в даний момент від продажу цього активу, за вирахуванням витрат на 

вибуття, якби стан та період використання об'єкта основних засобів були такими, 

які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Ліквідаційна вартість і терміни 

їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються станом 

на кінець кожного звітного періоду. 

Невстановлене обладнання представляє собою обладнання, придбане Компанією, але ще 

не введене в експлуатацію. Таке обладнання не амортизується.Тимчасово демонтоване 

обладнання продовжує амортизуватися протягом очікуваного залишкового строку 

корисної експлуатації. 

Актив з права користування та орендні зобов'язання.  

Компанія має певні орендні договори, зокрема з оренди: 

- кабельної каналізації 

- технічних приміщень 

- технічного обладнання 

- останньої милі 

- офісних приміщень 

- складів 

- транспортних засобів 

- датацентру. 

Оренда визнається, вимірюється та презентується відповідно до МСФЗ 16 Оренда. 

Застосовуючи МСФЗ 16, Компанія має робити коригування, які впливають на оцінку 

орендних зобов'язань та оцінку активу з права користування. Це включає в себе: 

визначення договорів, до яких застосовується МСФЗ 16, визначення строку оренди та 

ставку відсотка щодо майбутніх орендних платежів. 

Строк оренди, визначений Компанією, складається з невідмовного періоду оренди 

разом з періодами, які охоплюються можливістю продовження оренди у випадку, якщо 

Компанія обґрунтовано впевнена у тому, що вона реалізує таку можливість, та 

періодами, які охоплюються можливістю припинити дію оренди, якщо Компанія 

обґрунтовано впевнена у тому, що вона не реалізує таку можливість. Для орендних 

договорів з невизначеним строком Компанія прирівнює тривалість договору до 

економічного корисного строку експлуатації необоротних активів, які розміщені у 

орендованому приміщенні та фізично поєднані з ним, або ж прирівнює тривалість 

договору до середнього типового ринкового строку договору відповідного виду 

оренди. Той самий економічний корисний строк експлуатації застосовується для 

визначення строків амортизації активу з права користування. 

Розрахункові строки експлуатації актвів з права користування є такими: 

 Строк корисної експлуатації, років   

Кабельна каналізація - 15 

Технічні приміщення - 10 

Технічне обладнання - 5 

Офісні приміщення - 8 

Склади - 10 

Датацентр - 10 

Остання миля - 10 

Транспортні засоби - 5 

Амортизація відноситься на прибутки і збитки за прямолінійним методом. На дату 

початку оренди Компанія визнає актив з права користування та орендне зобов'язання. 

На дату початку оренди Компанія оцінює актив з права користування за собівартістю, 

а орендне зобов'язання - за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених 

на таку дату. В подальшому, Компанія оцінює актив з права користування за 

собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких 

накопичених збитків внаслідок зменшення корисності, та з коригуванням на будь-яку 

переоцінку орендного зобов'язання. 

Орендне зобов'язання переоцінюється, якщо виконується будь-яка з таких двох умов: 

або змінився строк оренди, або змінилася оцінка можливості придбання базового 

активу. Переоцінка здійснюється шляхом дисконтування переглянутих орендних 

платежів з використанням переглянутої ставки дисконту. Також, якщо наявна 

модифікація оренди, яка обліковується як окрема оренда, орендар має переоцінити 

орендне зобов'язання шляхом коригування активу з права користування. 

Компанія вирішила не визнавати актив з права користування та орендні зобов'язання 

до оренди зі строком 12 місяців або менше, та оренди, за якою базовий актив є 

малоцінним. Орендні платежі, пов'язані з такою орендою, визнаються у звіті про 

сукупний дохід як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. 

Також, Компанія використала модифікований ретроспективний підхід для переходу на 

МСФЗ 16, та вирішила використати практичний прийом, який дозволяє не 

переоцінювати, чи договір є орендним, або містить оренду на дату першого 

застосування. Порівняльна інформація за 2017й рік не перераховується. 

Товарно-матеріальні запаси.  



Запаси складаються з клієнтського обладнання, палива, офісних запасів та запасних 

частин. Запаси обліковуються за меншою з двох вартостей: собівартістю або чистою 

вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну 

продажу в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням маркетингових 

витрат на продаж. Собівартість запасів, що використовуються в будівництві основних 

засобів та при наданні інших послуг визначаються за середньозваженим методом. 

Інвестиції в дочірні компанії.  

Всі інвестиції в дочірні компанії, зроблені Компанією, обліковуються за 

собівартістю. 

Нематеріальні активи.  

Всі нематеріальні активи Компанії мають визначені строки експлуатації і включають 

переважно капіталізоване програмне забезпечення та телекомунікаційні ліцензії. 

Придбані нематеріальні активи капіталізуються з урахуванням витрат, понесених на 

їх придбання та введення в експлуатацію. 

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації та збитків від знецінення при їх наявності. При знеціненні 

балансова вартість нематеріальних активів зменшується до вищої з двох оцінок: (і) 

до вартості використання, або (іі) до справедливої вартості за вирахуванням витрат 

на продаж. Амортизація відноситься на прибутки та збитки прямолінійним методом 

так, щоб вартість окремих активів зменшувалася до їх ліквідаційної вартості 

протягом їхнього строку корисної експлуатації. Амортизація нараховується з місяця, 

наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію. Розрахункові строки 

корисної експлуатації є такими: 

 Строк корисної експлуатації, років 

Ліцензії -  5 

Програмне забезпечення - 5-10 

Інші нематеріальні активи - 1-10 

Знецінення нефінансових активів.  

Активи, які амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення в разі 

будь-яких подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування 

балансової вартості може стати неможливим. Збиток від знецінення визнається у 

сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування. 

Вартість відшкодування активу - це вища з двох величин: (і) справедливої вартості 

активу за вирахуванням витрат на продаж або (іі) вартості використання. Для 

розрахунків можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому 

існують окремо ідентифіковані грошові потоки (на рівні одиниць, що генерують 

грошові кошти). 

Одиниця, що генерує грошові потоки, - це найменша група активів, яка 

ідентифікується, що генерує притік грошових коштів, який значною мірою незалежний 

від притоку грошових коштів від інших активів чи груп активів. Зважаючи на 

специфіку операцій Компанії, керівництво дійшло висновку, що Компанія має одну 

одиницю, що генерує грошові потоки, і ця одиниця - це мережа Компанії в цілому. 

Класифікація фінансових активів.  

Класифікація залежить від того, з якою метою були придбані фінансові активи. 

Керівництво визначає класифікацію фінансових активів при первісному визнанні. 

Компанія класифікує всі свої фінансові активи за наступними категоріями: кредити 

та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість, включаючи 

фінансову дебіторську заборгованість, - це непохідні фінансові активи, що не 

котируються, з фіксованими або обумовленими платежами, які виникають, коли 

Компанія надає кошти, товари або послуги безпосередньо дебітору, крім 

заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу ж або протягом короткого 

проміжку часу, або інструментів, які котируються на відкритому ринку. Кредити та 

дебіторська заборгованість включають в себе переважно кредити, дебіторську 

заборгованість за основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість, а також 

грошові кошти та їх еквіваленти. 

Початкове визнання фінансових зобов'язань.  

Фінансові зобов'язання складаються, в основному, з позик та кредиторської 

заборгованості. 

Фінансові активи і зобов'язання Компанії початково визнаються за справедливою 

вартістю плюс витрати на проведення операції з придбання активів/зобов'язань. 

Справедливу вартість при початковому визнанні найкраще підтверджує ціна операції. 

Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує 

різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути 

інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом або методи оцінки, для яких 

використовуються тільки дані з відкритих ринків. 

Всі операції з придбання та продажу фінансових інструментів, що передбачають 

поставку протягом періоду, визначеного законодавством або умовами ринку (договори 

"звичайної" купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, 

коли Компанія зобов'язується здійснити поставку фінансового інструменту. Всі інші 

операції купівлі-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна вартості 



між датою виникнення зобов'язання і датою розрахунку не визнається для активів, 

які обліковуються за первісною або амортизованою вартістю. 

Подальша оцінка фінансових інструментів.  

Після первісного визнання фінансові зобов'язання, кредити і дебіторська 

заборгованість Компанії оцінюються за амортизованою вартістю. Амортизована 

вартість являє собою вартість при первісному визнанні фінансового інструмента 

мінус погашення основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів 

- мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. 

Нараховані відсотки включають амортизацію витрат на проведення операцій, 

відстрочених при початковому визнанні, та будь-яких премій або дисконту від суми 

погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахований 

процентний дохід та нараховані процентні витрати, включаючи нарахований купонний 

та амортизований дисконт або премію (у тому числі комісії, якщо такі є, які 

відстрочуються при первісному визнанні), не відображаються окремо, а включаються 

до балансової вартості відповідних статей звіту про фінансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподілу процентних доходів або 

процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної 

процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості 

інструмента. Ефективна процентна ставка - це ставка, яка точно дисконтує 

розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх 

кредитних збитків) протягом терміну дії фінансового інструменту або, у відповідних 

випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового 

інструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування 

грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни 

процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний 

спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних 

факторів, які не змінюються залежно від ринкового значення. Такі премії або 

дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента. 

Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні винагороди та виплати, сплачені 

або отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної процентної 

ставки. 

Витрати на проведення операції - це додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з 

придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Додаткові витрати - це 

витрати, які не були б понесені, якби операція не відбулася. Витрати на проведення 

операції включають виплати та комісійні винагороди, сплачені агентам (у тому числі 

працівникам, які виступають в якості торгових агентів), консультантам, брокерам та 

дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також 

податки і збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на 

проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими зобов'язаннями, 

витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на 

зберігання. 

Справедливою вартістю фінансових активів і зобов'язань із датою погашення менше 

року вважається їх номінальна вартість, за вирахуванням розрахункових коригувань 

по кредиту. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань розраховується 

шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків за поточною ринковою 

відсотковою ставкою для подібних фінансових інструментів, інформація про яку 

доступна для Компанії. 

При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів Компанія використовує 

різні методи оцінки і допущення, засновані на ринкових умовах, що існують на 

звітну дату. 

Забезпечення під знецінення кредитів та дебіторської заборгованості створюється у 

випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати 

повну суму заборгованості відповідно до первинних умов. Забезпечення створюється в 

сумі різниці між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо 

оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною 

процентною ставкою фінансового активу. Сума забезпечення визнається в прибутку чи 

збитку. 

Припинення визнання фінансових активів.  

Компанія списує фінансові активи, коли (i) активи погашені або права на отримання 

грошових потоків від активів втратили свою чинність або (ii) коли Компанія 

передала, в основному, всі ризики і вигоди володіння активами, або (iii) коли 

Компанія не передавала і не зберігала, в основному, всі ризики і вигоди володіння, 

але не зберегла контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має 

практичної можливості повністю продати актив непов'язаній стороні без внесення при 

цьому додаткових обмежень на перепродаж. 

Припинення визнання фінансових зобов'язань.  

Компанія припиняє визнавати фінансове зобов'язання, коли зобов'язання погашено, 

анульовано, або строк його дії закінчується. 

У разі обміну фінансовими зобов'язаннями між існуючим позичальником та 

позикодавцем на суттєво відмінних умовах або у випадку значної зміни умов 

існуючого зобов'язання, такий обмін або зміна умов обліковується як погашення 



первісного зобов'язання та визнання нового зобов'язання, а різниця між їх 

балансовими вартостями визнається у прибутку та збитку. 

Взаємозалік фінансових інструментів. Фінансові активи та зобов'язання слід 

зараховувати і чисту суму визнавати у звіті про фінансовий стан лише у випадку, 

якщо в теперішній час існує юридично забезпечене право на згортання визнаних сум, 

а також існує намір або погасити зобов'язання на нетто-основі, або продати актив і 

одночасно погасити зобов'язання. 

Податок на прибуток.  

Податки нараховуються у фінансовій звітності відповідно до законодавства України, 

яке діяло або було фактично введено в дію станом на кінець звітного періоду. 

Витрати/доходи з податку на прибуток включають поточний податок та відстрочений 

податок та відображаються у складі прибутку або збитку за рік, крім випадків, коли 

вони відносяться до операцій, які визнані в інших сукупних доходах або 

безпосередньо у складі капіталу, в тому ж самому або іншому періоді.Відстрочений 

податок на прибуток обчислюється за методом балансових зобов'язань за 

невикористаними податковими збитками та тимчасовими різницями між податковою базою 

активів та зобов'язань та балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей 

фінансової звітності. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма 

оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли: 

-  Відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання 

ґудвілу або активу чи зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням 

компаній, і на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський 

прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; і 

-  Щодо оподатковуваних тимчасових різниць, що відносяться до інвестицій в 

дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній 

діяльності, якщо материнська компанія може контролювати розподіл у часі 

сторнування тимчасових різниць, і існує значна ймовірність того, що тимчасова 

різниця не буде відсторнована в найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, які 

підлягають вирахуванню, а також для перенесення на наступні періоди невикористаних 

податкових пільг та податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна використати тимчасову різницю, 

що підлягає вирахуванню, та невикористані податкові пільги і податкові збитки, 

крім випадків, коли: 

-  Відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, які 

підлягають вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або 

зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і на момент 

здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на 

оподатковуваний прибуток або збиток; і 

-  Щодо тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню, пов'язаних з 

інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у 

спільній діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує 

ймовірність сторнування тимчасових різниць в найближчому майбутньому і буде 

отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна зарахувати тимчасові різниці. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну 

дату і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволив би використати частину або всю суму 

такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові 

активи переоцінюються на кожну звітну дату і визнаються тоді, коли виникає 

ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дасть можливість 

реалізувати відстрочений податковий актив. Відстрочені податкові активи і 

зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при 

реалізації активу або погашенні зобов'язання, на основі діючих або оголошених (і 

практично прийнятих) на звітну дату податкових ставок і положень податкового 

законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які відображаються 

безпосередньо в складі капіталу, відображається у складі капіталу, а не у звіті 

про сукупний дохід. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові 

зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права 

зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, і 

якщо вони пов'язані з податками на прибуток, накладеним тим самим податковим 

органом на той же суб'єкт господарювання. 

Передоплати.  

Передоплати обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву 

знецінення. Передоплата відноситься до довгострокової категорії, коли товари або 

послуги, за які здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, 

або якщо передоплата відноситься до активу, який при первісному визнанні 

включається в категорію необоротних активів. Передоплати за придбаний актив 

переносяться на балансову вартість активу, коли Компанія отримала контроль над цим 

активом і існує ймовірність того, що Компанія отримає економічні вигоди від його 

використання. 



Передоплати списуються на прибуток або збиток в разі отримання товарів або послуг, 

за які були проведені передоплати. Якщо є ознаки того, що активи, товари або 

послуги, до яких відноситься передоплата, не будуть отримані, балансова вартість 

передоплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення визнається у складі 

прибутку та збитку за рік. 

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в 

касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання і інші короткострокові 

високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення до трьох місяців. Суми, 

використання яких обмежено, виключаються зі складу грошових коштів та їх 

еквівалентів при підготовці звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження щодо 

яких не дозволяють обміняти їх або використовувати для розрахунку за 

зобов'язаннями протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітної дати, включені 

до складу інших необоротних активів. 

Акціонерний капітал.  

До акціонерного капіталу відносяться прості акції. Додаткові витрати, 

безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як 

зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Емісійний дохід - це різниця 

між справедливою вартістю відшкодування, яке очікується отримати при випуску 

акцій, та номінальною вартістю акцій. 

Дивіденди.  

Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, 

тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. 

Аванси отримані.  

Аванси отримані визнаються за первісно отриманими сумами. 

Резерви.  

Резерви - це зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Резерви визнаються у 

випадках, коли у Компанії є поточні юридичні або конструктивні зобов'язання в 

результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб 

розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем 

точності. Коли існує кілька подібних зобов'язань, ймовірність того, що відтік 

грошових коштів для їх погашення буде необхідний, визначається для всього класу 

таких зобов'язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошових 

коштів по відношенню до будь-якої позиції, включеної в один і той же клас 

зобов'язань, невелика. Якщо ефект вартості грошей у часі суттєвий, резерви 

дисконтуються згідно з поточною ставкою до оподаткування, яка відображає ризики, 

притаманні зобов'язанню. 

Справедлива вартість активів та зобов'язань.  

Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана за продаж активу чи сплачена 

за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

Справедлива вартість базується на припущенні, що продаж активу чи передача 

зобов'язання має місце або: 

- на основному ринку для цього активу чи зобов'язання; або 

- за відсутності основного ринку - на найсприятливішому ринку для цього активу 

або зобов'язання. 

Основний або найсприятливіший ринок мусить бути доступним для Компанії. 

Справедлива вартість активу або зобов'язання вимірюється, використовуючи 

припущення, які використовували б учасники ринку, складаючи ціну активу чи 

зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку діють у власних найкращих 

економічних інтересах. 

Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує здатність учасника 

ринку генерувати економічні вигоди шляхом найвигіднішого та найкращого 

використання активу або шляхом продажу його іншому учасникові ринку, який 

використовуватиме цей актив найвигіднішим та найкращим способом. 

Компанія застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам, та для 

яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи 

використання доречних відкритих вхідних даних, та мінімізуючи використання 

закритих вхідних даних. 

Усі активи та зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю або 

справедлива вартість яких розкривається у консолідованій фінансовій звітності, 

класифікуються згідно з ієрархією справедливої вартості, яка представлена нижче, і 

яка базується на вхідних даних найнижчого рівня, котрі важливі для усієї оцінки: 

- Вхідні дані 1-го рівня - це ціни котирування (нескориговані) на активних 

ринках на ідентичні активи або зобов'язання; 

- Вхідні дані 2-го рівня - методи оцінки, для яких прямо або опосередковано 

можна спостерігати важливі вхідні дані найнижчого рівня при оцінці справедливої 

вартості; 

- Вхідні дані 3-го рівня - методи оцінки, для яких важливих вхідних даних 

найнижчого рівня при оцінці справедливої вартості немає у відкритому доступі. 

Для активів та зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності періодично, на 

кінець кожного звітного періоду Компанія визначає за допомогою перегляду 



класифікації, чи відбулися переміщення між рівнями ієрархії (базуючись на вхідних 

даних найнижчого рівня, які важливі для усієї оцінки справедливої вартості). 

Визнання доходів.  

Доходи визнаються в тому випадку, якщо їх суму можна достовірно оцінити та існує 

ймовірність того, що Компанія отримає майбутні економічні вигоди незалежно від 

того, коли буде отримано платіж. Доходи оцінюються за справедливою вартістю 

компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню, беручи до уваги визначені 

згідно з контрактом умови платежу, за вирахуванням знижок і податку на додану 

вартість. 

Визнання витрат.  

Витрати обліковуються за методом нарахування. Вартість наданих послуг включає 

витрати по взаємоз'єднанням, витрати на трансмісію, заробітну плату технічного 

персоналу та інші відповідні витрати. 

Презентація.  

У операції, де Компанія виступає принципалом, дохід визнається на валовій основі. 

У такому разі дохід складається із валової вартості операції, рахунок за яку 

виставлений клієнту, за вирахуванням торгових знижок, і з визнанням будь-яких 

відповідних витрат як операційних. У операції, де Компанія виступає агентом, дохід 

визнається на нетто-основі, і він являє собою зароблену маржу. Оцінка того, діє 

Компанія як принципал чи як агент, базується на аналізі сутності операції, 

відповідальності за надання товарів або послуг та встановлення цін, а також 

основних фінансових ризиків та вигод. 

Доходи майбутніх періодів.  

Доходи від підключень відстрочуються і визнаються впродовж періоду, протягом якого 

ці доходи отримуються; це очікуваний період відносин з клієнтом, і у 2018 р. він 

становить приблизно 5 років для абонентів телефонії, 3 роки для абонентів 

Інтернету та 3 роки для абонентів, які користуються послугами з передачі даних 

(2017 рік: 6, 4 та 5 років, відповідно). Очікуваний період відносин з клієнтом 

базується на минулій історії відтоку абонентів та очікуваному розвитку Компанії. 

Програми лояльності.  

Бали винагороди за лояльність клієнта обліковуються як окремий компонент операції 

з продажу, у якій вони надаються. Частину справедливої вартості отриманої 

компенсації слід розподілити між балами винагороди, і дохід має відстрочитися, 

базуючись на орієнтовній кількості балів винагороди, за якими звернеться клієнт. 

Далі вона визнається доходом у періоді, протягом якого виконуються зобов'язання 

щодо видачі балів винагороди. 

Класифікація на поточні/непоточні.  

Актив/зобов'язання класифікується як поточний/поточне, коли він/воно очікується до 

реалізації (погашення) або є намір продати чи спожити його протягом дванадцяти 

місяців після звітної дати. Інші активи/зобов'язання класифікуються як непоточні. 

Фінансові інструменти класифікуються базуючись на їх очікуваному житті. 

Відстрочені доходи класифікуються як поточні. Відстрочені податкові 

активи/зобов'язання класифікуються як непоточні. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Компанія отримує доходи від реалізації послуг, пов'язаних з використанням її 

місцевої телефонної мережі та засобів зв'язку. Нижче перераховані основні послуги, 

що надаються Компанією: 

a. Послуги оптовим клієнтам; 

b. Послуги телефонії (місцева, міжміська та міжнародна телефонія); 



c. Надання широкосмугового доступу в Інтернет; 

d. Передача даних; 

e. Послуги цифрового телебачення через мережу Інтернет (IPTV); 

f. Обслуговування телекомунікаційних мереж; 

g. Інші послуги. 

Послуги оптовим клієнтам - це надання послуг з термінації трафіку (термінація на 

власній мережі і транзит), оренди ліній зв'язку для провайдерів і операторів, та 

підключення оптових клієнтів до мережі Інтернет. Доходи за послуги з термінації 

трафіку отримуються за термінацію дзвінків з мереж інших телекомунікаційних 

операторів на мережі Компанії. Компанія визнає доходи, отримані від послуг з 

термінації трафіку, в тому періоді, в якому послуги були використані клієнтами. 

Послуги з оренди ліній зв'язку для провайдерів і операторів та послуги з 

підключення оптових клієнтів до мережі Інтернет - це послуги, щодо надання доступу 

протягом певного періоду часу (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). 

Доходи, отримані від послуг з оренди ліній зв'язку для провайдерів і операторів та 

по підключенню оптових клієнтів до мережі Інтернет, визнаються в тому періоді, в 

якому ці послуги були надані. 

Послуги телефонії включають послуги надані за хвилини дзвінка або доступ протягом 

певного періоду (наприклад, щомісячна абонентська плата) або інші узгоджені 

тарифні плани. Доходи, отримані від послуг телефонії, визнаються в тому періоді, в 

якому ці послуги були використані клієнтами. 

Послуги з передачі даних передбачають доступність послуги протягом певного періоду 

(наприклад, обслуговування з щомісячною платою). Компанія визнає доходи, отримані 

від послуг передачі даних, в тому періоді, в якому послуги були використані 

клієнтами. 

Послуги з надання широкосмугового доступу в Інтернет - це послуги, пов'язані з 

використанням клієнтами Інтернет-трафіку або доступом до послуги протягом певного 

періоду (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). Доходи, отримані від 

послуг з надання доступу в Інтернет, визнаються в тому періоді, в якому послуги 

були надані. 

Послуги IPTV - це послуги по наданню абонентам доступу до перегляду телевізійного 

контенту через мережу Інтернет. Ці послуги передбачають доступ протягом певного 

періоду (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). Компанія визнає доходи, 

отримані від послуг IPTV, в тому періоді, в якому послуги були надані клієнтам. 

Послуги з обслуговування телекомунікаційних мереж передбачають їх надання протягом 

певного періоду (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). Компанія визнає 

доходи, отримані від послуг з обслуговування телекомунікаційних мереж, в тому 

періоді, в якому послуги були надані клієнтам.  

Дохід Компанії в порівнянні з поперднім періодом характерихується наступними 

показниками: 

Показник 2018, млн. грн.   2017, млн. грн.  Зміни (%) 

Дохід             641,3         617,9         +4% 

EBITDA             164,9         110,7         +49% 

Країн у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів 

за звітний рік не має.  

Специфіка діяльності Товариства не передбачає отримання доходу від експортних 

операцій. 

 

Залежність від сезонних змін: 

Ринок телекомунікаційних послуг не має чітко виражену сезонність. 

 

Основні ринки збуту та основні клієнти:  

Основним ринком збуту послуг Товариства є Україна. Основними клієнтами Товариства 

є: 

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; 

- АТ "АЛЬФА - БАНК"; 

- ТОВ "БТ Юкрейн"; 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ"; 

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"; 

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СЕРВІС"; 

- ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК"; 

- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ". 

 

Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: 

Основними ризиками, які виникають при здійсненні  діяльності Товариства є: 

- Стратегічні; 

- Операційні; 

- Фінансові; 



- Комплаєнес регуляторні ризики; 

- Репутаційні ризики; 

- Ризики безперервної діяльності; 

- Ризики ІТ/ІТ безпеки; 

- Загальні ризики. 

Стратегічні ризики - ризики, які впливають на вірогідність досягнень Компанією 

поставлених стратегічних цілей (ризики корпоративного управління, ризики 

неправильної оцінки майбутніх тендерів ринку, ризики впровадженого нового продукту 

та ін.) 

Операційні ризики - ризики виконавчого рівня управління, які притаманні окремим 

кроками бізнес-процесів, які обумовленні в основаному факторами внутрішнього 

середовища (ризики управління персоналом, ризики збереження активів та ін.). 

Фінансові ризики - ризики, які пов'язані із структурою капіталу Товариства, 

зниженням прибутку та ліквідності, ризики фінансового ринку, податкові ризики, 

ризики звітності та таке ін., які можуть негативно вплинути на зміну капіталу 

Товариства. 

Комплаєнес/регуляторні ризики включають в себе недотримання корпоративної етики, 

ризики шахрайства, юридичні (правові) ризики та регулятивні ризики. 

Репутаційні ризики - (втрата репутації, втрата довіри суспільства, негативне 

сприймання любих заінтересованих сторін). 

Ризики безперервної діяльності - ( ключові співробітники та постачальники, 

управління в кризових ситуаціях, відновлення роботи бізнесу у випадку катастроф). 

Ризики ІТ/ІТ безпеки - (конфіденційність даних, доступність даних, ІТ безпека, 

управління доступом до ІТсистемам). 

Загальні ризики - ризики, які не входять в інші категорії. 

Товариство дотримується Процедури, яка є керівництвом по єдиному підходу та оцінки 

ризиків. 

Цілі оцінки ризиків: 

- забезпечення  безперервної діяльності; 

- забезпечення розумної гарантії досягнення операційних та стратегічних завдань; 

- забезпечення зберігання активів; 

- удосконалення контрольної середи Товариства. 

Виявлення та оцінка ризиків є невід'ємною частиною при: 

- Формуванні річного бюджету Товариства; 

- формуванні стратегії Товариства; портфелів проектів та портфелів розвитку 

Товариства; 

- формуванні звітів про результати внутрішніх та зовнішніх аудитів, інших 

перевірок.  

Вимоги Процедури дійсні для усіх підрозділів Компанії. 

 Учасники процесу оцінки ризиків :топ-менеджер, власник ризику,  відповідальні 

особи за формування  річного бюджету. 

На ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" мають вплив наступні ризики, пов'язані з використанням 

фінансових інструментів: 

- кредитний ризик; 

- ризик управління капіталом; 

- ризик ліквідності; 

- ринковий ризик. 

У даній примітці міститься інформація про схильність ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  кожному 

із зазначених ризиків, про цілі товариства, її політики і процедури оцінки та 

управління ризиками.   

Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи 

контролю з управління ризиками.  

Політики ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  з управління ризиками направлена на виявлення та 

аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних 

значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання 

встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно 

переглядаються з урахуванням змін ринкових умов і діяльності товариства.  

 

Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: 

Основними каналами збуту телекомунікаційних послуг Товариства є співробітники 

відділів продажу Товариства, національний кол-центр, центри продажу і 

обслуговування, які знаходяться по всій території України, Дилерський канал 

продажів.  

 

Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін:  

Товариство здійснює свою господарську діяльність в сфері надання 

телекомунікаційних послуг. Джерела сировини Товариство не використовує виходячи із 

сфери діяльності Товариства. 

 

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку:   



Ринок телекомунікацій постійно розвивається та потребує постійної адаптації до 

сучасного ринку телекомунікаційних технологій. Компанія постійно пропонує своїм 

клієнтам комплексні рішення в області широкосмугового доступу до мережі інтернет, 

телефонного зв'язку, інтернет телефонії, передачі і зберігання даних на віддалених 

серверах, як в Україні, так і за кордоном. 

Подальший розвиток компанії полягає у постійному розвитку та модернізації власної 

мережі та в удосконаленні якості зв'язку.  Компанія планує значно розширити порт 

фоліо послуг та сервісів. А також в силу того, що компанія пропонує вигідні умови 

співпраці як фізичним особам та к і бізнес-сегменту, компанія планує значно 

розширити коло клієнтів від малого бізнесу до найбільших українських корпорацій, а 

також серед українських гігантів телекомоператорів до міжнародних компаній-

операторів.  

Особливу увагу компанія буде приділяти підключенню абонентів до мережі Internet з 

використанням оптичних технологій та впровадженню конвергентних послуг.  

Компанія продовжить прикладати багато зусиль задля підвищення якості своїх послуг. 

Компанія буде робити ставку на комплексні телеком-рішення, які можуть задовольнити 

найвибагливішого клієнта. Основна спрямованість в подальшому розвитку та в 

удосконаленні пропонуємих послуг- надання широкосмугового доступу до мережі 

інтернет і фіксована телефонія. При цьому компанія постійно розширює перелік 

послуг, пропонуючи своїм клієнтам різні формати IP-телефонії, підключення до 

інтерактивного телебачення, послуги з передачі та зберігання даних, використовуючи 

найсучасніші телексом-технології: IP-транзит, VPN / Передача даних, Colocation та 

ін.  

 Для цього постійно проводиться модернізація мережі для покращення якісних 

показників сервісу для абонентів. Зокрема, було проведено модернізацію MPLS та 

DWDM обладнання, що в подальшому сприятиме підвищенню якості та надійності послуг 

компанії. 

Компанія планує активну модернізацію своїх мереж - заміну міді оптикою, а також 

діджіталізацію свого бізнесу - впровадження нових сервісів на базі цифрових 

технологій. З отриманням оперативного управління Digital Screens - активом з 

потужною цифровою платформою для обробки і розподілу телевізійного контенту. 

 

Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента:  

Виходячи з особливості продукції (послуг), які надає Товариство, основними 

конкурентами Товариства є: 

Конкурент, технлгія 

Ukrtelecom Оптика/Мідь  

Kyivstar Оптика  

Volia  Оптика/docsis  

Lanet Оптика  

Fregat Оптика  

Triolan Оптика  

Data Group Оптика/Мідь  

Freenet Оптика  

Укртелеком TDM/VoIP  

Vega TDM/VoIP  

Киевстар TDM/VoIP  

Датагруп TDM/VoIP  

Укрком (НТЦ Энергия) TDM/VoIP  

ГК "Воля"  DVB-C, CATV, OTT  

ГК "Триолан" DVB-C, CATV, IPTV  

ГК "Ланет" (Ланет, Формат, Колумбус, Макснет) DVB-C, CATV, IPTV  

ООО "Вижн Медиа" (Viasat, UATV) DVB-S, IPTV  

ООО "Диджитал Скринз" (Xtra-TV, OLL TV) DVB-S, OTT есть 

MEGOGO OTT  

Диван OTT  

YOU-TV OTT  

Trinity OTT  

 

Країн у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів 

за звітний рік немає. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування 

 
Зміна вартості активів Товариства в більшості відбувається за рахунок придбання та 

вилучення з ескплуатації основних засобів. 



У 2018 році Компанія придбала основних засобів на суму 72 556 тис. грн. (у 2017 

році: 84 864 тис. грн.), нематеріальних активів у 2018 році Компанія придбала на 

суму 12 927 тис. грн. (у 2017 році: 16 444 тис. грн.) 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
 На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби 

виробничого та невиробничого призначення первiсною вартiстю 1121075 тис.грн. 

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, 

доставку, встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 770413 тис.грн.; 

- машини та обладнання - 260722 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 28301 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 11624 тис.грн.; 

- інші основні засоби - 495 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 49352 тис.грн.; 

- земельні ділянки - 168 тис.грн. 

За рахунок придбання та введення в експлуатацію первісну вартість основних засобів 

протягом року збільшено на 96474 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,09. 

Вибуло за звітний період засобів на суму 24996 грн., коефіцієнт вибуття склав 

0,02.  

В бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів на протязі звітного 

періоду визначався прямолінійним методом та обліковувався на відповідному рахунку 

13 "Знос основних засобів" у розрізі окремих об'єктів основних засобів. 

Нарахування зносу (амортизації) проводилось щомісячно у відповідності з 

встановленими нормами амортизаційних відрахувань згідно Податкового кодексу 

України.  

За звітний рік сума нарахованого зносу (амортизації) основних засобів становить 

106786 тис.грн. (коригування нарахованого зносу по вибувшим основним засобам в 

розмірі 6248 тис. грн.). На кінець періоду сума нарахованого зносу по ОЗ склала 

299496 тис.грн.:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 124231 тис. грн.; 

- машини та обладнання - 115200 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 7302 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 7672 тис.грн.; 

- інші основні засоби 377 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 44715 тис.грн. 

Ступінь зносу основних засобів в середньому становить 27%. 

Згідно прийнятої Товариством облікової політики визначено наступні терміни 

використання основних засобів: 

Будiвлi - 20-50 років; 

Споруди - 15-25 рокiв; 

Передавальні пристрої - 10-25 років; 

Машини та обладнання - 5-25 рокiв; 

Комп'ютерна технiка та офiсне обладнання - 2-5 роки; 

Транспортні засоби - 5-20 років;  

Інструменти, прилади, інвентар, меблі- 4-20 років; 

Інші основні засоби - 12 рокiв. 

Товариство орендує у інших підприємств лінійно-кабельні мережі та обладнання 

засобів зв'язку. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом звітного періоду 

не було. 

Всi основнi засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не 

iснує. Ступiнь використання ОЗ становить 100%. Активи утримуються за власнi кошти 

Товариства. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, м.Одеса, м.Львiв, м.Маріуполь, 

м.Харкiв, м.Днiпро. 

 

 

 

 



Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 
Економічна ситуація в Україні багато в чому обумовлена геополітичною напругою і 

військовим конфліктом на сході України. 

Телекомунікаційний ринок є менш вразливим до негативних наслідків економічної 

нестабільності в порівнянні з багатьма іншими секторами. Ринок телекомунікацій в 

Україні регулюється Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку 

та інформатизації (НКРЗІ). НКРЗІ видає ліцензії на надання телекомунікаційних 

послуг і забезпечує регулювання тарифів і контроль за дотриманням положень і вимог 

чинного законодавства. 

Керівництво стежить за розвитком подій в поточній ситуації та вживає заходів, в 

разі необхідності, для мінімізації негативного впливу, наскільки це можливо. 

Подальші несприятливі події в політичних, макроекономічних умовах та/або умовах 

міжнародної торгівлі можуть також негативно вплинути непередбачуваним чином на 

фінансовий стан Компанії та її фінансові результати. 

   Компанія намагається зробити позитивний внесок у суспільство шляхом розробки та 

втілення практичних правил етичного ведення бізнесу, за допомогою яких ми 

забезпечуємо фінансовий успіх компанії та водночас гарантуємо, що наша бізнес-

стратегія і комерційна діяльність виконуються у відповідальний спосіб. 

Компанія пишається тим, що являє собою приклад етичного бізнесу, тому ми очікуємо 

від операторів і партнерів, з якими ми співпрацюємо, готовності дотримуватися цих 

стандартів. Діючи таким чином, ми намагаємося принести користь своїм акціонерам 

тим, хто має значення для компанії, у тому числі нашим співробітникам, нашим 

бізнес-партнерам та споживачам телекомункаційних послуг - абонентам. 

Надання високоякісних телекомунікаційних послуг - це завжди наш головний 

пріоритет. 

   Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень становить 50%. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. 

За звітній рік дохід компанії склав 641,3 млн. грн., що на 4% перевищує показник 

попереднього періоду. Величина EBITDA досягла 164,9 млн. грн. - це практично 

вполовину більше аналогічної минулорічної цифри 110,7 млн. грн. 

У минулому році компанія максимально розширювала спектр послуг для дому та бізнесу 

на основі інноваційних цифрових технологій, що дозволило збільшити кількість 

клієнтів телефонії, що використовують технологію VoIP (передача голосу по IP-

мережі), більш ніж на 10%. 

Зростання основних фінансових показників протягом минулого року пов'язаний з 

успішною реалізацією масштабних бізнес-проектів. Так, унікальним по комплексу 

інструментів стало рішення для В2В-сектора "Віртуальна АТС Vega", здатне завдяки 

своїм інтелектуальним функціям в рази підвищити ефективність клієнтського бізнесу. 

Крім того, Vega отримала статус віртуального мобільного оператора, запустивши для 

абонентів комплексну послугу з 4-х складових: кабельного Інтернету, IP-телефонії, 

IP-телебачення і мобільного Інтернету. 

У 2018 році капітальні інвестиції компанії склали 97,4 млн. грн. 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 
На кінець звітного року Товариство не має невиконаних договорів чи контрактів, 

строк виконання яких закінчився у звітному періоді. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 
Фінансова звітність Компанії була підготовлена відповідно до принципу подальшого 

функціонування Компанії в якості безперервно діючого підприємства, який передбачає 

реалізацію активів і виконання фінансових та інших зобов'язань в ході нормального 

ведення бізнесу. В 2018 році компанія отримала 16 883 тис. грн. збитку (2017 рік: 

18 975 тис. грн. збитку) та згенерувала 81 581 тис. грн. грошових коштів від 

операційної діяльності (2017 рік: 103 828 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2018 



року поточні активи Компанії перевищували поточні зобов'язання на 80 741 тис. грн. 

(31 грудня 2017 року: поточні зобов'язання перевищували оборотні активи на 238 664 

тис. грн.). 

Ліквідність Компанії значною мірою залежить від постійного рефінансування кінцевою 

материнською компанією та іншими пов'язаними сторонами. Станом на 31 грудня 2017 

років перевищення поточних зобов'язань над поточними активами, в основному, було 

обумовлено непогашеним залишком фінансової допомоги, отриманої від пов'язаних 

сторін і кінцевої материнської компанії в розмірі 224 351 тис. грн. (Примітка 8). 

Більш того, основною частиною отриманих позик на 31 грудня 2017 року є отриманий 

кредит від банку, що є пов'язаною стороною. У 2018 році цей кредит та відсотки по 

ньому були повністю погашені (Примітка 21). 

З точки зору політики, управління ліквідністю здійснюється кінцевою материнською 

компанією - групою компаній СКМ (група СКМ). У випадку недостатньої або 

надлишкової ліквідності окремих підприємств, група СКМ переміщує ресурси та 

фінансування між компаніями групи СКМ, щоб досягти оптимального фінансування 

потреб бізнесу кожного підприємства. Згідно з цією політикою, фінансова допомога 

надається Компанії на короткостроковій основі та рефінансується щорічно. 

Неоплачена фінансова допомога спочатку була отримана Компанією від материнської 

компанії в 2015 та 2016 роках, після чого вона була успішно подовжена без будь-

яких значних виплат. 

З огляду на минулу історію продовжень та домовленостей з СКМ, що, як основний 

акціонер, затвердила стратегію розвитку Компанії та бюджет на наступні п'ять 

років, керівництво Компанії має обґрунтовані очікування, що кінцева материнська 

компанія не буде вимагати повернення фінансової допомоги при настанні дати 

погашення та продовжить її на новий термін при необхідності. Разом з тим, Компанія 

не потребує додаткового фінансування від материнської компанії, щоб продовжувати 

діяльність в найближчому майбутньому.  

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

 
Емiтент не має вiдповiдної бази для проведення будь-яких дослiджень та розробок. 

За звiтний рiк на дослiдження та розробки Компанiя не понесла жодних витрат. 

 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

 
Протягом звiтного року Товариство працювало без припинення дiяльностi, накладання 

арешту на банкiвськi рахунки не було. Протягом останнiх трьох рокiв справи щодо 

банкрутства Товариства не порушувались, дiї по економiчному оздоровленню 

(сануванню) не здiйснювались. 

Наведена у звiтi iнформацiя є достатньою для оцiни iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента.  

Аналiтична довiдка про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три 

роки фахiвцями емiтента не складалась. 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні Збори акціонерів 

У загальних Зборах акціонерів можуть брати участь особи 

(їх представники), включені до переліку акціонерів, які 

мають право на участь у Зборах, який  складається станом 

на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких 

Зборів у порядку, встановленому законодавством про 

депозитарну систему України. Одна голосуюча акція надає 

акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 

винесених на голосування на загальних Зборах. 

Склад загальних Зборів акціонерів, які в звітному році були проведені тричі, був 

незмінним: реєструвався 1 (один) акціонер УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД 

(UCOMLINE HOLDING LIMITED) - юридична особа, створена та зареєстрована за 

законодавством Республіки Кіпр 30 січня 2008 року за адресою: Themistokli Dervi, З, 

JULIA HOUSE, P.C. 1066, Нікосія, Кіпр (Свідоцтво про реєстрацію Компанії НЕ 

221049), який володіє 99,9929% статутного капіталу Товариства та 100% голосуючих 

акцій.  

Станом на (без змін): 

23.04.2018р. - дата складання переліку осіб, які мали право на участь у Зборах 

27.04.2018р., 

18.09.2018р. - дата складання переліку осіб, які мали право на участь у Зборах 

24.09.2018р.,  

23.11.2018р. - дата складання переліку осіб, які мали право на участь у Зборах 

29.11.2018р.:  

- загальна кількість розміщених емітентом простих іменних акцій - 85 243 867 штук; 

- загальна кількість голосуючих акцій - 85 237 808 штук (голосів); 

- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які 

зареєструвалися для участі у Зборах - 85 237 808 штук (голосів). 

Нагялдова рада 

Наглядова рада є колегіальним органом, члени якого 

обираються загальними Зборами акціонерів у складі 3 

(трьох) осіб. Наглядова рада зі свого складу обирає Голову 

Наглядовою ради. Всі члени Наглядової ради є 

представником одного акціонера - юридичної особи, яка 

володіє 99,9929% статутнного капіталу Товариства. 

 

 

Голова наглядової Ради Товариства - Баринов Олександр Олексiйович; 

Член наглядової Ради Товариства - Муковнiн Сергiй Олексiйович; 

Член Наглядової Ради Товариства - Павленко Людмила Миколаївна. 

 

Генеральний директор 

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом 

Товариства, який здійснює управління його поточною 

діяльністю. 

Генеральний директор обирається Наглядовою радою 

Товариства. 

 

Мурат Чинар 

 



 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 

 
1) Посада Генеральний директор 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Чинар Мурат 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1978 

5) Освіта** вища 

6) Стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Астелiт" 

40872473 

Директор мобiльної мережi 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

03.06.2015 до 31.12.2019р. 

9) Опис    Додаткової винагороди за посаду, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу, в тому числi i в 

натуральнiй формi, Генеральний директор в Товариствi не отримував. Згоди на розголошення інформації 

про розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала. Посад на iнших пiдприємствах не 

займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, до адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв 

обiймав посади: Управляючий директор, Технiчний директор, Головний керiвник телекомунiкацiйного 

напрямку, Директор мобiльної мережi, Генеральний директор. 

Посаду Генерального директора займає з 03.06.2015р., в звітному році змін не було. 

 

 

 

 

1) Посада Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Євтушик Марина Анатоліївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1979 

5) Освіта** вища 

6) Стаж роботи (років)** 19 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" 

19199961 

Заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

24.12.2018 Безтерміново 

9) Опис    В звiтному періоді iншої винагороди за посаду, крiм заробiтної плати згідно штатного розкладу (в 

тому числi i в натуральнiй формi) в Товаристві не отримувала. Згоди на розголошення інформації про 

розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах 

не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 19 років. Протягом 

останніх п'яти років обіймала посади: Провідний бухгалтер, Заступник Головного бухгалтера.  

Призначена на посаду Головного бухгалтера з 24.12.2018р. (наказ Генерального директора вiд 05.12.2018р № 

929/П). До цього посаду займала Жданова Валентина Федорівна, к яка була звільнена 21.12.2018р. за згодою 

сторін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Посада Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Баринов Олександр Олексiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1972 

5) Освіта** вища 

6) Стаж роботи (років)** 22 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ПрАТ "СКМ" 

31227326 

Директор з розвитку телекомунікаційного напрямку бізнесу 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

28.04.2018 3 роки 

9) Опис    Голова Наглядової ради є представником акціонера Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited) і не є незалежним директором. 

      В звiтному роцi Голова Наглядової ради винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в 

Товариствi не отримував (не передбачено договором). Також займає наступні посади: 

- Директор VIDEO CONTENT LIBRARY LIMITED (Код NI 622105), що знаходиться за адресою: Forsyth 

House, Cromac Square, Белфаст BT2 8LA, Великобританія; 

- Член Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (Ідентифікаційний код: 21560766), що знаходиться за 

адресою: 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченко,будинок 18; 

- Голова Наглядової ради  ТОВ "МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код: 37226740), що 

знаходиться за адресою: 03148, місто Київ, вулиця Героїв Космосу, будинок 4 

Загальний стаж роботи становить 22 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор з 

розвитку телекомунiкацiйного бiзнесу, Головний виконавчий директор, Член Наглядової ради, Голова 

Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався.  

До складу Наглядової ради Баринов О.О. обраний як представник мажоритарного акціонера. Згідно 

рішення Зборів від 27.04.2018р. поноваження Баринова О.О. як члена Наглядової ради були подовжені на 

наступний термін, а на посаду Голови зазначеного органу обраний на його засiданнi, яке також вiдбулося 

27.04.2018р. 

 

 

 

 

1) Посада Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Муковнiн Сергiй Олексiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1975 

5) Освіта** вища 

6) Стаж роботи (років)** 22 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ПрАТ "СКМ" 

31227326 

Інвестиційний менеджер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

28.04.2018 3 роки 

9) Опис    Член Наглядової ради є представником акціонера Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited) і не є незалежним директором. 

  Член Наглядової ради додаткової винагороди за виконання своїх обов'язків, крім передбаченої договором, 

в Товаристві не отримував (в тому числі і в натуральній формі). Згоди на розголошення інформації про 

розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала.  

   Також займає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (Ідентифікаційний код: 21560766, 

Місцезнаходження: 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченко, будинок 18).  

   Загальний стаж роботи становить 22 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Iнвестицiйний 

менеджер, член Налядової ради, член Комітета Наглядової ради, член Кредитної Ради. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi 

не притягався.   

   До складу Наглядової ради Муковнін С.О. обраний як представник мажоритарного акціонера. Згідно 

рішення Зборів від 27.04.2018р. поноваження члена Наглядової ради були подовжені на наступний термін. 

 

 

 

 

 



 

 

1) Посада Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Павленко Людмила Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1963 

5) Освіта** вища 

6) Стаж роботи (років)** 37 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ПрАТ "СКМ" 

31227326 

Головний юрисконсульт департаменту забезпечення 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

01.05.2018 3 роки 

9) Опис    Член Наглядової ради є представником акціонера Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited) і не є незалежним директором. 

   В звiтному роцi член Наглядової ради винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в 

Товариствi не отримував (не передбачено договором). Також займає наступні посади:  

- Член Наглядової ради ТОВ "МЕДІА ГРУПА Україна"  (Ідентифікаційний код: 37226740), що 

знаходиться за адресою: 03148, м.Київ, вул. Героїв Космосу, будинок 4; 

- Член Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (Ідентифікаційний код: 21560766), що знаходиться за 

адресою: 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченко, будинок 18; 

- ТОВ "ЛЕМТРАНС" (Ідентифікаційний код: 30600592), що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, 

вул. Антоновича, будинок 46-46А; 

- Член Наглядової ради ТОВ "ПОРТІНВЕСТ" (Ідентифікаційний код: 37200001), що знаходиться за 

адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77А.  

Загальний стаж роботи становить 37 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Головний 

юрисконсульт, член Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена 

особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.  

До складу Наглядової ради Павленко Л.М. входить як представник мажоритарного акціонера, призначений 

ним замість Курмаз Ю.П. (повiдомлення про змiну члена Наглядової ради - представника акцiонера 

отримано Товариством 30.04.2018р.). 

 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

 

  Привілейовані 

іменні 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний директор Чинар Мурат  0 0 0 0 

Головний бухгалтер 
Євтушик Марина 

Анатоліївна 
 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради 
Баринов Олександр 

Олексiйович 
 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
Муковнiн Сергiй 

Олексiйович 
 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
Павленко Людмила 

Миколаївна 
 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Компанія постійно пропонує своїм клієнтам комплексні рішення в області широкосмугового доступу до мережі 

інтернет, телефонного зв'язку, інтернет телефонії, передачі і зберігання даних на віддалених серверах, як в Україні, 

так і за кордоном. 

Подальший розвиток компанії полягає у постійному розвитку та модернізації власної мережі та в удосконаленні 

якості зв'язку.  Компанія планує значно розширити порт фоліо послуг та сервісів. А також в силу того, що компанія 

пропонує вигідні умови співпраці як фізичним особам та к і бізнес-сегменту, компанія планує значно розширити 

коло клієнтів від малого бізнесу до найбільших українських корпорацій, а також серед українських гігантів 

телекомоператорів до міжнародних компаній-операторів.  

Особливу увагу компанія буде приділяти підключенню абонентів до мережі Internet з використанням оптичних 

технологій та впровадженню конвергентних послуг.  

Компанія продовжить прикладати багато зусиль задля підвищення якості своїх послуг. Компанія буде робити 

ставку на комплексні телеком-рішення, які можуть задовольнити найвибагливішого клієнта. Основна 

спрямованість в подальшому розвитку та в удосконаленні пропонуємих послуг- надання широкосмугового доступу 

до мережі інтернет і фіксована телефонія. При цьому компанія постійно розширює перелік послуг, пропонуючи 

своїм клієнтам різні формати IP-телефонії, підключення до інтерактивного телебачення, послуги з передачі та 

зберігання даних, використовуючи найсучасніші телексом-технології: IP-транзит, VPN / Передача даних, 

Colocation та ін.  

 Для цього постійно проводиться модернізація мережі для покращення якісних показників сервісу для абонентів. 

Зокрема, було проведено модернізацію MPLS та DWDM обладнання, що в подальшому сприятиме підвищенню 

якості та надійності послуг компанії. 

Компанія планує активну модернізацію своїх мереж - заміну міді оптикою, а також діджіталізацію свого бізнесу - 

впровадження нових сервісів на базі цифрових технологій. З отриманням оперативного управління Digital Screens - 

активом з потужною цифровою платформою для обробки і розподілу телевізійного контенту. 

 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Соціальні аспекти та кадрова політика: 

У 2018 р. в ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" працювало 972 людини з них : 

Найменування показника на 31.12.2017 р.    на 31.12.2018 р. 

Чисельність персоналу розподіл за статтю     

Усього: 1059    947 

- чоловіки 585   531 

- жінки 474     416 

- у т.ч. жінки на керівних посадах 55 49 

Чисельність персоналу за віком:     

- старше 50 років 216  235 

- 30 - 50 років 728     618 

- молодше 30 років 115     94 

Коефіцієнт плинності 31,1% 44% 

 Система винагороди персоналу пов'язана із стратегією підприємства і спрямована на забезпечення 

конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного 

зростання співробітників. 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"" проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи спеціальні огляди 

кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне забезпечити конкурентоспроможність усіх 

елементів системи винагороди. Перегляд заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до 

динаміки ринку праці. 

Середня зарплата за 2018 рік грн. склала 15469 грн. проти 2017 року 10700 грн. 

 При укладенні трудового договору працівник і підприємство беруть на себе зобов'язання по охороні праці, тобто 

працівник - підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, наймач - забезпечувати умови праці 

відповідно до законодавства, його оплату і так далі. 

Найважливішими документами, що регулюють охорону праці в ПРАТ"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ", є правила 

внутрішнього трудового розпорядку, інструкції і положення по охороні праці. У правилах внутрішнього трудового 

розпорядку встановлено, що кожен працівник зобов'язаний пройти навчання (інструктаж) з питань охорони праці і 

техніки безпеки. 

Загальні вимоги безпеки: 

Усі працівники, які працевлаштовуються на підприємство, а також ті, що відряджаються, допускаються до 

виконання яких-небудь обов'язків на території підприємства після проходження ввідного інструктажу по охороні 

праці і пожежної безпеки. Перед допуском працівників, які працевлаштовуються в ПРАТ"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" в 

обов'язкому порядку ознайомлюються з наступними внутрішніми інструкціями:  інструкція по охороні праці по 

роботі з ПЕОМ і ВДТ, інструкція по охороні праці для офісу, інструкція по охороні праці для електробезпеки, 



інструкція по охороні праці по домедичній допомозі, інструкція по охороні праці для електропобутових приладів. 

Всі інструкції затверджені наказом Товариства та є обов"язковими для виконання всіма працівниками Товариства. 

 Відповідно до "Правил внутрішнього трудового розпорядку", які затверджені відповідним наказом Товариства, не 

дозволяється проносити на територію підприємства спиртні напої, наркотичні і токсичні речовини, вживати їх, а 

також знаходитися на території підприємства в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, оскільки 

це може привести до нещасного випадку. До усіх будівель і приміщень має бути забезпечений вільний доступ. 

Проїзди і під'їзди до будівель і пожежних водо джерел, а також підступи до пожежного інвентарю мають бути 

завжди вільними. 

В ПРАТ"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ визначені напрями, завдання та цілі корпоративної культури. Існує діловий 

корпоративний стиль в одязі та у зовнішньому вигляді працівників ПРАТ"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ". 

Напрямки та цілі корпоративної культури ПРАТ"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ",  це система цінностей, норм, правил, 

традиції і принципів, за якими живуть співробітники, а саме: 

- безпека і турбота про екологію; 

- безпека людини, довкілля і майна; 

- відкритість і чесність по відношенню один до одного та до партнерів, конкурентів і суспільству. Слова не 

розходяться зі справою; 

- лідерство - прояв ініціативи і прагнення бути кращими у всьому;  

- амбітна цілеспрямованість  та особиста відповідальність за результат; 

- менталітет переможця: позитивність і віра в успіх, розвиток компетентності працівників для ефективного 

вирішення масштабних завдань; 

- менталітет відповідального власника: дбайливе відношення до активів і ресурсів підприємства, піклування 

про збереження і примноження; 

- взаємоповага і довіра: повага себе і інших; вирішення складних завдань разом, довіряючи професіоналізму 

один одного, допомога колегам бути успішними.  

Ці принципи сприяють поліпшенню соціально-психологічному клімату по захисту прав людини і попереджають 

корупцію і хабарництво. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 

похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Товариство при здійсненні своєї діяльності не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних 

цінних паперів. 

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

Ризик ліквідності. 

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  погасити фінансові зобов'язання вчасно. 

Спосіб управління ліквідністю ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ", в цілому, полягає в забезпеченні ПРАТ "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ"  постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи 

непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Компанію ризику.  

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної 

кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню 

кількість кредитів з встановленою термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку 

з динамічним характером основного бізнесу, фінансовий відділ ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  забезпечує гнучкість 

фінансування за рахунок збереження коштів в рамках кредитних ліній. 

 

Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед товариством, в 

результаті чого товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та 

їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками для клієнтів, в тому 

числі простроченої дебіторської заборгованістю і досконалими операціями. 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" структурує рівень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи 

обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПРАТ "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ" здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. ПРАТ "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ"  розробила процедури управління кредитними ризиками, в тому числі заснувала кредитний комітет, який 

здійснює моніторинг кредитного ризику щодо кожного клієнта. 

Кредитний ризик ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"   контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. 

Керівництво вважає, що Товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що 

відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії. 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"   не здійснювала операцій з метою хеджування зазначених ризиків. 

 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"   управляє капіталом для забезпечення продовження діяльності на безперервній основі, 

забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бізнесу, оптимізацію балансу між позиковими і власними 

коштами. ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  регулярно проводить аналіз структури капіталу. На підставі результатів 



цього аналізу, товариство вживає заходів, спрямованих на підтримання балансу загальної структури капіталу, 

шляхом розподілу капіталу, а також випуску нових боргових інструментів або погашення існуючих зобов'язань. 

Цілі товариства при управлінні капіталом включають в себе забезпечення можливості ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, з тим, щоб забезпечити прибуток для акціонерів і вигоди 

для інших зацікавлених сторін, а також для підтримки оптимальної структури капіталу з метою зниження його 

вартості. 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який 

розраховується як співвідношення чистих зобов'язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов'язань. 

Компанія включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. 

 

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  погасити фінансові зобов'язання вчасно. 

Спосіб управління ліквідністю ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" , в цілому, полягає в забезпеченні ПРАТ "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ"  постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи 

непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Компанії ризику.  

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної 

кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню 

кількість кредитів з встановленою термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку 

з динамічним характером основного бізнесу, фінансовий відділ ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  забезпечує гнучкість 

фінансування за рахунок збереження коштів в рамках кредитних ліній. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 

грошових потоків. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

1.1. Товариство у своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Пункт 25 статті ЗЗ Закону України "Про акціонерні товариства" передбачає питання 

затвердження принципів (кодексу] корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції 

загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку із цим, посилання на власний 

кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ ""ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" " на фондових біржах не торгуються, 

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому 

пункті кодекси не наводяться. 

 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним 

законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. Будь-

яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) не застосовується. 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 

якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 

корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство 

не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління 

інших підприємств, установ, організацій. 

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 27.04.2018 

Кворум зборів 99.9929 

Опис Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням 

всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi 

(рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 27.04.2018 року. Будь-яких пропозицiй вiд акцiонерiв 

щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного 

законодавством термiну не надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. 

    

   Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: 

Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження порядку та 

способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

Прийняте рiшення: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Представника вiд акцiонера 

УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED), секретарем - Молибогу A.B., 

головою лiчильної комiсiї - Брукшу П.М., секретарем лiчильної комiсiї - Ковальчук Ю.В. та затвердити 

регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв. Бюлетенi для голосування засвiдчуються печаткою 

Товариства та надаються акцiонеру. 

Питання 2. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк. Напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2018 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Затвердити напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк.  

Питання 3. Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 

Питання 4: Затвердження звiту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2017 рiк. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт (висновок) незалежного аудитора Товариства за 2017 рiк.  

Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 

Прийняте рiшення: Затвердити рiчний  звiт Товариства за 2017 рiк. 

Питання 6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 

Прийняте рiшення: Забезпечити покриття збиткiв за 2017 рiк за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 

Питання 7. Внесення змiн до Статуту Товариства. 

Прийняте рiшення: З метою приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть з вимогами чинного 

законодавства України внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.  

Питання 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв. 

Прийняте рiшення: Погодити укладення Товариством правочинiв в процесi звичайної поточної 

господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв 

акцiонерiв, а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв щодо 

надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент, векселю тощо), 

включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями iнших 

осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення полiпшення (модернiзацiя, 

реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про передачу в 

оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв 

та/або iнших необоротних активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, 

договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про отримання 

безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про 

придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, 



договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, 

договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або 

управлiння будь - яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв - без 

обмеження строку дiї з дати їх укладення та з правом пролонгацiї. При цьому, сукупна вартiсть укладених 

зазначеного виду договорiв не повинна перевищувати 2(двох) млрд. грн. протягом року. 

Питання 9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. 

Прийняте рiшення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих 

Загальних зборiв акцiонерiв, правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України "Про 

акцiонернi товариства"), а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, 

договорiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю 

тощо), включаючи надання будь - якого майна чи активiв Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями 

iнших осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення, полiпшення 

(модернiзацiя, реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про 

передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних 

засобiв та/або iнших необоротних активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних 

послуг, договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про 

отримання безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв 

про придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, 

договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, 

договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або 

управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, що будуть 

укладатися з контрагентами, якi пов'язанi з Товариством вiдносинами контролю через УКОМЛАЙН 

ХОЛД1НГ ЛIМIТНД (UCOMLINE HOLDING LIMITED). 

Питання 10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 

Прийнято рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства з 27.04.2018 року: -  

Барiнова Олександра; 

-  Курмаза Юрiя; -  Муковнiна Сергiя. 

Питання 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

Прийняте рiшення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства з 28.04.2018 року представникiв вiд 

акцiонера УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛI МIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED): -  Барiнова Олександра; 

-  Курмаза Юрiя; -  Муковнiна Сергiя. 

Питання 12. Затвердження умов цивiльно-правових дог Наглядової ради. Обрання особи уповноважено, на 

укладання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 

Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв. що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, та уповноважити Генерального директора Товариства Мурата Чинара 

укласти вiд iменi ПРАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" цивiльно- правовi договори з членами Наглядової ради 

Товариства. 

 

 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 

Дата проведення 24.09.2018 

Кворум зборів 99.9929 

Опис За iнiцiативою Наглядової ради Товариства в звiтному роцi були скликанi позачерговi загальнi Збори 

акцiонерiв з метою прийняття рiшень про реорганiзацiю Товариства, а саме приєднання до Товариства 

ТОВ "ММДС-УКРАЇНА", ТОВ "ММДС-ЧЕРНIВЦI", ТОВ "ТЕЛЕКОМIНФОРМ". Збори були проведенi 

24.09.2018 року. Будь-яких пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих 

керiвництвом Товариства, протягом визначеного законодавством термiну не надходило, змiни до проекту 

порядку денного не вносились. 

   Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний) та прийнятi наступнi рiшення:         

Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

Вирiшили: Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв - Представника вiд акцiонера 

УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED) - Пастухова A., секретарем - 

Молибогу A.B., головою лiчильної комiсiї - Брукшу П.М., секретарем лiчильної комiсiї - Ковальчук Ю.В. 

та затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, порядок та спосiб засвiдчення 

бюлетенiв для голосування. Бюлетенi для голосування засвiдчуються печаткою Товариства та надаються 

акцiонеру. 

Питання 2.  Прийняття рiшення про приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-УКРАЇНА" (Україна, iдентифiкацiйний код 30358804), ТОВАРИСТВА 3 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС- ЧЕРНIВЦI" (Україна, iдентифiкацiйний код 37158765), а 

також ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛЕКОМIНФОРМ" (Україна, 

iдентифiкацiйний код 32357399). 

Вирiшили: Приєднати до Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-

УКРАЇНА" (Україна, iдентифiкацiйний код 30358804), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-ЧЕРНIВЦI" (Україна, iдентифiкацiйний код 37158765), а також 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛЕКОМIНФОРМ" (Україна, 

iдентифiкацiйний код32357399).   



Питання 3. Надання повноважень генеральному директору на здiйснення всiх дiй та пiдписання 

документiв, що необхiднi для вчинення дiй з припинення шляхом приєднання до Товариства - 

ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС- УКРАЇНА" (Україна, 

iдентифiкацiйний код 30358804), ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-

ЧЕРНIВЦI" (Україна, iдентифiкацiйний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛЕКОМIНФОРМ" (Україна, iдентифiкацiйний код 32357399). 

Вирiшили: Надати повноваження генеральному директору Мурату Чинару на здiйснення всiх дiй та 

пiдписання документiв, що необхiднi для вчинення дiй з приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-УКРАЇНА" (Україна, iдентифiкацiйний код 30358804), 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-ЧЕРНIВЦI" (Україна, 

iдентифiкацiйний код 37158765), а також ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"ТЕЛЕКОМIНФОРМ" (Україна, iдентифiкацiйний код 32357399).   

 

 

 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 

Дата проведення 29.11.2018 

Кворум зборів 99.9929 

Опис Другi позачерговi Збори також були скликанi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства з метою 

затвердження передавальних активiв по результатам реорганiзацiї та нової редакцiї Статуту Товариства.  

Збори були проведенi 29.11.2018 року. Будь-яких пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, 

крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законодавством термiну не 

надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. 

   Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний) та прийнятi наступнi рiшення:        

Питання 1.  Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

Прийняте рiшення:  Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв - Представника вiд 

акцiонера УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED) - Дуденко О., секретарем 

- Молибогу А.В., головою лiчильної комiсiї - Брукшу П.М., секретарем лiчильної комiсiї - Романенка А.А. 

та затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, порядок та спосiб засвiдчення 

бюлетенiв для голосування. Бюлетенi для голосування засвiдчуються печаткою Товариства та надаються 

акцiонеру. 

Питання 2.  Прийняття рiшення про затвердження передавальних актiв складених комiсiями з припинення 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-УКРАЇНА" (Україна, 

iдентифiкацiйний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-

ЧЕРНIВЦI" (Україна, iдентифiкацiйний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛЕКОМIНФОРМ" (Україна, iдентифiкацiйний код 32357399). 

Прийняте рiшення: Затвердити передавальнi акти складенi комiсiями з припинення - ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-УКРАЇНА" (Україна, iдентифiкацiйний код 30358804), 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-ЧЕРНIВЦI" (Україна, 

iдентифiкацiйний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ТЕЛЕКОМIНФОРМ" (Україна, iдентифiкацiйний код 32357399). 

Питання 3.  Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його у новiй редакцiї. 

Прийняте рiшення: У зв'язку з приєднанням до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-УКРАЇНА" (Україна, iдентифiкацiйний код 30358804), ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-ЧЕРНIВЦI" (Україна, iдентифiкацiйний код 37158765), а 

також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛЕКОМIНФОРМ" (Україна, 

iдентифiкацiйний код 32357399) внести змiни та доповнення  до Статуту Товариства та затвердити Статут 

Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї (додається). Уповноважити генерального директора 

Товариства на пiдписання Статуту у новiй редакцiї. 

Питання 4.  Надання повноважень генеральному директору Товариства на здiйснення всiх дiй та 

пiдписання документiв, що необхiднi для державної реєстрацiї припинення шляхом приєднання до 

Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-УКРАЇНА" (Україна, 

iдентифiкацiйний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-

ЧЕРНIВЦI" (Україна, iдентифiкацiйний код 37158765), а також ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛЕКОМIНФОРМ" (Україна, iдентифiкацiйний код 32357399). 

Прийняте рiшення: Надати повноваження генеральному директору Товариства Мурату Чинару на 

здiйснення всiх дiй та пiдписання документiв, що необхiднi для державної реєстрацiї припинення шляхом 

приєднання до Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-

УКРАЇНА" (Україна, iдентифiкацiйний код 30358804), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММДС-ЧЕРНIВЦI" (Україна, iдентифiкацiйний код 37158765), а також 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕЛЕКОМIНФОРМ" (Україна, 

iдентифiкацiйний код 32357399), та внесення змiн до вiдомостей ПРАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" у Єдиному 

державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань з правом 

передоручення цих повноважень iншим особам. 

 

 



 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше Інша інформація відсутня. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                             X 

Інше Бюлетенями (відкрите голосування) 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту X   

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше А також затвердження передавальних актів по результатам реорганізції. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X   

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

НІ 

Інше (зазначити) Інша інформація відсутня. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові 

загальні Збори акціонерів були скликані і своєчасно проведені 27.04.2018р. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

Позачергові Збори в звітному році були скликані двічі і совєчасно проведені 24.09.2018р. та 29.11.2018р. 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

З питань аудиту   X 

З питань призначень                       X 

З винагород   X 

Інші (запишіть)                                         У складі Наглядової ради комітети не створено. 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

У складі Наглядової ради комітети не створено. 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
У складі Наглядової ради комітети не створено. 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

Так* Ні* 

Баринов Олександр Олексiйович  Голова Наглядової Ради   X 

Муковнiн Сергiй Олексiйович Член наглядової Ради  X 

Павленко Людмила Миколаївна Член Наглядової ради  X 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   

Відсутність конфлікту інтересів                         X   

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                           Згідно Статуту та Положенню про Наглядову раду Товариства 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           Діючий склад Наглядової ради сформований у 2018 році. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

Протягом 2018 року відбулося 5 засідань Наглядової ради, на яких було прийнято 28 рішень щодо наступного 

(загальний опис прийнятих рішень): 

- Відчуження нежитлових приміщень, що належать Товариству на праві приватної власності; 

- Визначення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проекту порядку 

денного та проектів рішень річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення дати складання переліку 

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та 

визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах 

акціонерів Товариства.  Затвердження повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.  Обрання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Формування складу 

тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження форми та тексту 

бюлетенів для голосування; 



- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладання додатково угоди щодо продовження терміну 

Договору про надання послуг з ТОВ "ЛОРЕТО ГРУП" (код  - 36381535); 

- Придбання частки в статутному капіталі ТОВ "ММДС-УКРАЇНА", ТОВ "ММДС-ЧЕРНІВЦІ", ТОВ 

"ТЕЛЕКОМІНФОРМ" та надання згоди Генеральному директору Товариства на укладення відповідного договору 

купівлі-продажу; 

- Надання згоди на призначення на посаду директора  з персоналу Товариства, директора комерційної дирекції; 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на укладення правочинів, згода на які 

передбачає Статут Товариства;  

- обрання оцінювача майна Товариства; 

- Визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення 

позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Визначити дату складання переліку акціонерів Товариства, 

які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору на проведення аудиту фінансової 

звітності Товариства за 2018 та 2019 роки з ТОВАРИСТВОМ 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ 

"КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ", код ЄДРПОУ - 31586485; 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на укладення ліцензійного договору 

терміном дії до 31.12.2020 року; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договорів позики; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на відчуження нежилого приміщення; 

- Прийняття рішення про затвердження передавальних актів складених  при припиненні - ТОВ "ММДС-УКРАІНА" 

ТОВ "ММДС-ЧЕРНІВЦІ, а також ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"ТЕЛЕКОМІНФОРМ". Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження  у новій редакції. 

- Обрання ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РСМ УКРАІНА КОНСАЛТИНГ' оцінювачем 

основних засобів Товариства -  ТОВ "ММДС-УКРАІНА". 

- Надання дозвіл Генеральному директору Товариства на відчуження Комплексу адміністративно-побутових 

будівель та споруд; 

- Надання дозволу та повноваження Генеральному директору Товариства на укладення Товариством в 2019 році 

договорів та додаткових угод з ПАТ "Укртелеком" (код ЄДРПОУ - 21560766); 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на внесення  змін до договору оренди нежилого 

приміщення; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення депозитних договорів у гривні та/або у будь-

якій валюті, а також на укладання  Товариством договорів купівлі-продажу державних цінних  паперів, з 

урахуванням лімітів визначених рішенням Наглядової ради Товариства; 

- Затвердження дня та часу скликання та проведення засідань Наглядової Ради Товариства у 2019 році та переліку 

питань, що плануються до розгляду на засіданнях Наглядової Ради Товариства у 2019 році; 

-Затвердження річного плану діяльності  Компанії у 2019 році. 

-Надання дозволу та повноважень Генеральному директору Товариства на укладення договору про надання послуг 

аутсорсингового контакт-центру. 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                           X   

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                      
Винагороду за посаду отримує тільки один член Наглядової ради згідно умов цивільно-правового 

договору, укладеного з ним. 

 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом 

Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю .   

Генеральний директор Товариства - Мурат Чинар.  

 

Генеральний директор вирішує всі питання, 

пов'язані з керівництвом поточною 

діяльністю Товариства. Генеральний 

директор підзвітний Загальним зборам 

акціонерів і Наглядовій раді, забезпечує 

виконання їх рішень.  

 

Опис 

До компетенції Генерального директора 

належить вирішення всіх питань, 

пов'язаних з керівництвом поточною 

діяльністю Товариства, крім питань, що 

належать до виключної компетенції 

Загальних зборів та Наглядової ради, 

зокрема: 



1) подає на розгляд Наглядової ради 

кандидатури для призначення на посади, 

перелік яких затверджується Наглядовою 

радою Товариства згідно з п. 17.13.3 

Статуту; ініціює перед Наглядової радою 

питання про звільнення працівників з таких 

посад; 

2) наймає та звільняє працівників 

Товариства, затверджує умови (зміни умов) 

трудових договорів  з працівниками 

Товариства, розмір їх винагороди, 

включаючи щорічне преміювання, підписує 

цивільно-правові та трудові договори 

(контракти) після попереднього 

затвердження їх умов Наглядовою радою 

відповідно до п. 17.13.3 Статуту;  

3) подає на затвердження Наглядової 

ради пропозиції щодо організаційної 

структури Товариства; 

4) затверджує штатний розклад 

Товариства; 

5) самостійно видає накази, 

розпорядження та інші акти управління; 

6) підписує банківські, фінансові та 

інші документи, пов'язані з поточною 

діяльністю Товариства; 

7) самостійно приймає рішення про 

укладення договорів та інших правочинів, 

за винятком тих, на укладення яких 

відповідно до Статуту потрібно одержати 

обов'язковий дозвіл Наглядової ради або 

Загальних зборів; 

8) видає довіреності, в тому числі 

директорам філій та представництв 

Товариства, з правом наступного 

передоручення повноважень; 

9) приймає рішення щодо організації і 

ведення бухгалтерського обліку в 

Товаристві; 

10) приймає рішення щодо організації і 

ведення діловодства в Товаристві; 

11) приймає рішення щодо виконання 

Товариством своїх зобов'язань перед 

клієнтами і третіми особами; 

12) приймає рішення щодо 

ефективного використання активів 

Товариства; 

13) затверджує склад, обсяг та порядок 

захисту конфіденційної інформації та 

відомостей, що становлять комерційну 

таємницю Товариства. 

 

 

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 

Генеральний директор та Наглядова рада Товариства не готують інформацію про свою діяльність відповідно до 

вимог пп.6) пукту 2 глави 4 рзділу ІІІ  "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", 

затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями). 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  0  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Так Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 



 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

cторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Так Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (зазначити)                                         Інша інформація відсутня 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                      X 

Інше (запишіть)                                         Ревізійну комісію не створено 



 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 
УКОМЛАЙИ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE 

HOLDING LIMITED) 

НЕ 221049 
99.9928922 

 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 2 3 4 

85246867 6059 

Зазначені акції не враховуються при визначенні 

кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

Обмеження встановлені згідно вимог діючого 

законодавства, а саме: 

- пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України № 5178-VI  від 06.07.2012р. "Про 

депозитарну систему України" (далі - Закон); 

- Лист НКЦПФР № 08/03/18049/НК від 

30.09.2014р.  

 Відповідно до вказаних нормативних документів 

акції власників, які не уклали з обраною 

емітентом депозитарною установою договір про 

обслуговування рахунку в цінних паперах від 

власного імені та не здійснили переказ належних 

їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних 

паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, 

не враховуються при визначенні кворуму та при 

голосуванні в органах емітента. 

12.10.2014р. - дата, до якої акціонери мали 

виконати вимоги Закону з метою уникнення 

обмежень. 

 

12.10.2014 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 

про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
 

Генеральний директор Товариства призначається та звільняється рішенням колегіального органу Товариства 

Наглядовою Радою. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, а також у 

випадках передбачених чинним законодавством, в порядку дострокового припинення повноважень, у разі 

дострокового розірвання трудового контракту. Строк повноважень Генерального директора встановлюється 

Наглядовою радою Товариства. 



 

Відповідно до п.17.1 Статуту Наглядова рада обирається загальними Зборами акціонерів. Кількісний склад 

Наглядової ради встановлюється Зборами. 

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними Зборами простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраний до 

складу Наглядової ради представник акціонера юридичної особи - члена Наглядової ради може бути в будь який 

час змінений акціонером, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від 

кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції 

загальних Збрів акціонерів [п.17.2 Статуту). Відповідно до п.17.25 Статуту без рішення загальних зборів 

повноваження члена Наглядової ради припиняються: 

1]за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;  

3] в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;  

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;  

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником 

акціонера. 

 

Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється рішенням Генерального директора після 

попереднього затвердження кандидатури Наглядовою радою. 

9) повноваження посадових осіб емітента 

До основних повноважень Наглядової ради Товариства належить: 

- прийняття рішень про проведення чергових або позачергових загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства 

та у випадках, встановлених законодавством;  

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом;  

- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;  

- затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру 

його винагороди;  

- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора вид здійснення повноважень та обрання особи, 

яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;  

- обрання та припинення повноважень голови i членів інших органів Товариства;  

- обрання реєстраційної комісії, Голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених 

Статутом та законодавством;  

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 

оплати його послуг;  

- визначення дати складення переліку осіб, яка мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати 

дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом;  

- визначення дати складення переліку акціонерів, яка мають бути повідомлена про проведення загальних Зборів та 

мають право на участь у загальних Зборах відповідно до законодавства та Статуту;  

- вирішення питань, віднесених чинним законодавством та Статутом до компетенції Наглядової ради у рази злиття, 

приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;  

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 

предметом, становить вид 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої ручної фінансової звітності 

Товариства;  

- визначення ймовірносте визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань 

або їх виконання, у тому числа внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься 

з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

- ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх 

реалізацією;  

- прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик з урахуванням обмежень, 

встановлених чинним законодавством та Статутом;  

- встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;  

- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації 

та реалізацією інформаційної політики Товариства.  

Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради i закраплена в Статуту та 

внутрішніх документах Товариства.  

 

Член Наглядової Ради представляє та захищає інтереси акціонерів в перервах меж проведенням Зборів i у складе 

Наглядової ради контролює i регулює діяльність виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засіданнях 

Наглядової ради, попередній розгляд звітів i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та інша функції, яка 

закраплена в Статуту та внутрішніх документах Товариства.  



Член Наглядової ради має право: 

- Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати 

копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.  

- Заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності 

Товариства. 

- Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження: 

1] представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без 

громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними 

органами та будь-якими іншими суб'єктами; 

2] відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з 

урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством; 

3] без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом] укладати угоди (договори, контракти та 

додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання 

згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь 

Товариства в інших цивільно- правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи; 

4] приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх 

предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 

а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів; 

5} делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших 

документів. 

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Голови правління Товариства. 

 

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, а також 

трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.  

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість 

ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом 

та внутрішніми положеннями Товариства. 

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені  Товариства, видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 

діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради 

зокрема: 

- подає на розгляд Наглядової ради кандидатури для призначення на посади, перелік яких затверджується 

Наглядовою радою Товариства згідно з п. 17.13.3  Статуту;  

- наймає та звільняє працівників Товариства,  затверджує умови  трудових договорів з працівниками Товариства, 

розмір їх винагороди, включаючи щорічне преміювання, підписує цивільно- правові та трудові договори 

(контракти) після попереднього затвердження їх умов Наглядовою радою відповідно 17.13.3 Статуту; 

- затверджує штатний розклад Товариства; 

- самостійно  видає накази, розпорядження та інші акти управління; 

- самостійно  приймає  рішення про укладення договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких 

відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів; 

- видає довіреності, в тому числі директорам філій та представництв Товариства, з правом наступного 

передоручення повноважень; 

- приймає рішення щодо організації та  ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 

- приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства. 

 

Повноваження Головного бухгалтера:  

1) здійснює організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства i контроль за 

економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням майна підприємства; 

2) забезпечує раціональну організацію обліку i звітності на підприємства i в його підрозділах на основі 

максимальної централізації i механізації облікових робот, прогресивних форм i методів бухгалтерського обліку i 

контролю;  

3) організовує облік грошових мас, яка надходять на підприємство, товарно - матеріальних цінностей, та основних 

засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік 

видатків виробництва, комерційної діяльності, виконання робот (послуг), результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових i кредитних операцій; 

4) контролює їх законність, своєчасність i правильність оформлення, складання економічно обґрунтованих звітних 

калькуляцій собівартості продукції, робот, послуг, розрахунки по заробітний плата з робітниками підприємства, 

правильне нарахування i перерахування платежів в держбюджет, обґрунтованість використання засобів на 

фінансування капітальних вкладень, погашення в установлена сороки заборгованості банку по кредитам, 

відрахування коштів в фонди та резерви підприємства.   

 

 



10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

  
 

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 ПРАТ "ФАРЛЕП- ІНВЕСТ" за 2018 рік 

 

Цей "ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАТ "ФАРЛЕП- ІНВЕСТ" за 2018 рік" (далі - Звіт незалежного аудитора) 

призначається для акціонерів та керівництва ПРАТ "ФАРЛЕП ІНВЕСТ"  (далі - Товариство) і може бути 

використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 

Товариством. 

Думка  

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої 

уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ "ФАРЛЕП -ІНВЕСТ"   дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до 

Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в ЗВІТІ ПРО 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАТ "ФАРЛЕП- ІНВЕСТ"   за 2018 рік, яка стосується зокрема основних 

характеристик систем внутрішнього контролю і управління резинками Товариства, переліку осіб, які прямо або 

опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування 

акціонерів  на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та 

повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у 

відповідність до зазначених вимог.  

 Основа для думки  

Ми провели перевірку складання і подання інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРАТ "ФАРЛЕП ІНВЕСТ"   за 2018 рік. Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, 

зокрема - основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку 

осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав 

участі та голосування акціонерів  на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових 

осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства. Проте, якщо б за результатами нашої перевірки 

інформації щодо інших показників, зокрема - щодо  відсутності власного кодексу корпоративного управління,  

щодо проведених загальних зборів акціонерів  та загального опису прийнятих на зборах рішень, щодо 

персонального складу наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їх комітетів, інформацію 

про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, ми дійшли висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї інформації, ми б повідомили про цей факт.  

Наше завдання є завданням з обмеженої впевненості, що не гарантує, що перевірка інформації у Звіті про 

корпоративне управління, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть 

впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, наведеної у Звіті про 

корпоративне управління.  

Виконуючи перевірку інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАТ "ФАРЛЕП 

ІНВЕСТ"   за 2018 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього 

завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної в ЗВІТІ 

ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАТ "ФАРЛЕП- ІНВЕСТ"   за 2018 рік, внаслідок шахрайства чи 

помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 

аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо 

розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б 

відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю 

Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для 

завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення 

рівня впевненості, що є значимим.  

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРАТ "ФАРЛЕП- ІНВЕСТ"  за 2018 рік, застосовані вимоги ст.40-1 Закону № 3480.  

Відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого 

наділено найвищими повноваженнями, Товариства" нашого Звіту незалежного аудитора. 

Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту незалежного аудитора.  

Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з 

надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".  

Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту  контролю якості  та відповідно впровадили комплексну 

систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, 

Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.  

Ми дотрималися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, 

затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс етики) та в Законі України 

"Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які 

ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної 

ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. 

            



Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства. 

Відповідальність за складання та подання інформації у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАТ 

"ФАРЛЕП- ІНВЕСТ"   за 2018 рік відповідно до вимог, визначених ст. 40-1 Закону № 3480, несе управлінський 

персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства. 

 

 Відповідальність аудитора   

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у ЗВІТІ ПРО 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАТ "ФАРЛЕП- ІНВЕСТ"   за 2018 рік, відповідно до вимог п.п.5)-п.п.9) п.3 

ст.40-1 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1)-п.п.4) цієї частини 

статті 40-1 Закону № 3480.   

 

Основні відомості про аудитора 

1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: ТОВ "Аудиторська фірма 

"КАПІТАЛ ГРАНД". Код ЄДРПОУ35449775. 

2. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською палатою України  № 

4126, видане рішенням Аудиторської палати України №188/3 від 26.03.2008р., подовженого рішенням 

Аудиторської палати України 28.02.2013 р. № 265/3, дійсне до 25.01.2023 року.  

3. Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 21/245.  

4.Телефон: т. (095)-230-15-35; (061)-236-77-22. 

 

Основні відомості про умови договору про проведення перевірки 

1. Договір № 118.1 від  25  лютого 2019 року. 

2. Перевірка проводилась  з 25  лютого  2019 року по 18  квітня  2019 року.  

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline 

Holding Limited) 
нерезидент 

КІПР    Nicosia Themistokli Dervi, З, 

JULIA HOUSE, P.C.1066 
85237808 99.992892157274 85237808 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 85237808 99.992892157274 85237808 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 85243867 10 

Зідно Статуту та діючого 

законодавства. 

Публічна пропозиція щодо зазначених 

цінних паперів не здійснювалась.  

До біржового реєстру акції емітента не 

включені (допуск до торгів на фондовій 

біржі Товариством не отримувався). 

 

Примітки 

Власники простих іменних акцій Товариства мають право: 

- брати участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через 

свого (своїх) представників; 

- брати участь у розподілі прибутку та одержувати пропорційно кількості акцій, що йому належать, частку чистого прибутку 

(дивіденди) в національній валюті України у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством 

України і Статутом; 

- одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку та обсязі, встановленому Статутом, внутрішніми документами 

Товариства та законодавством України; 

- обирати і бути обраним до органів управління Товариства, вносити пропозиції на розгляд загальних Зборів акціонерів Товариства та 

інших органів Товариства; 

- користуватися переважним правом на придбання акцій, що розміщуються Товариством у процесі розміщення додаткових акцій, 

пропорційно частці належних кожному з них простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними 

зборами рішення про невикористання такого права); 

- вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями 

Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього 

інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 

- у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційно до вартості належних 

акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; 

- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, встановлених чинним 

законодавством України і Статутом; 

- у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі 

вимагати від Товариства відшкодування збитків. 

Привілейовані акцій Товариством не випускались. 

 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.11.2014 138/1/2014 

Національна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000135016 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.00 85243867 852438670.00 

100.000000000

000 

Опис 

В звiтному роцi додаткових випускiв цiнних паперiв не було.  

Акцiї Товариства процедуру лiстингу не проходили і не торгуються ні на зовнішньому ні на внутрішньому біржових ринках.  

До біржового реєстру  фондової біржі акції емітента не включені.  

Облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери пiдприємство не емiтувало.  

Акцiї власної емiсiї в звiтному році Товариством не викупались і не продавались, статутний капiтал сплачений на 100%. 

 

 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25.11.2014 138/1/2014 UA4000135016 85243867 852438670.00 85237808 0 0 

Опис 

Обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями відсутні.  

Голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає. 

 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 
850028.00

0 

821549.00

0 
0.000 0.000 

850028.00

0 

821549.00

0 

- будівлі та споруди 
645775.00

0 

646180.00

0 
0.000 0.000 

645775.00

0 

646180.00

0 

- машини та обладнання 
177905.00

0 

145493.00

0 
0.000 0.000 

177905.00

0 

145493.00

0 

- транспортні засоби 23658.000 21000.000 0.000 0.000 23658.000 21000.000 

- земельні ділянки 168.000 168.000 0.000 0.000 168.000 168.000 

- інші 2522.000 8708.000 0.000 0.000 2522.000 8708.000 

2. Невиробничого призначення 325.000 30.000 0.000 0.000 325.000 30.000 

- будівлі та споруди 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 

- машини та обладнання 325.000 29.000 0.000 0.000 325.000 29.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 
850353.00

0 

821579.00

0 
0.000 0.000 

850353.00

0 

821579.00

0 

 

Пояснення :  На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби 

виробничого та невиробничого призначення первiсною вартiстю 1121075 тис.грн. 

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, 

доставку, встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 770413 тис.грн.; 

- машини та обладнання - 260722 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 28301 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 11624 тис.грн.; 

- інші основні засоби - 495 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 49352 тис.грн.; 

- земельні ділянки - 168 тис.грн. 

За рахунок придбання та введення в експлуатацію первісну вартість основних засобів 

протягом року збільшено на 96474 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,09. 

Вибуло за звітний період засобів на суму 24996 грн., коефіцієнт вибуття склав 

0,02.  

В бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів на протязі звітного 

періоду визначався прямолінійним методом та обліковувався на відповідному рахунку 

13 "Знос основних засобів" у розрізі окремих об'єктів основних засобів. 

Нарахування зносу (амортизації) проводилось щомісячно у відповідності з 

встановленими нормами амортизаційних відрахувань згідно Податкового кодексу 

України.  

За звітний рік сума нарахованого зносу (амортизації) основних засобів становить 

106786 тис.грн. (коригування нарахованого зносу по вибувшим основним засобам в 

розмірі 6248 тис. грн.). На кінець періоду сума нарахованого зносу по ОЗ склала 

299496 тис.грн.:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 124231 тис. грн.; 

- машини та обладнання - 115200 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 7302 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 7672 тис.грн.; 

- інші основні засоби 377 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 44715 тис.грн. 

Ступінь зносу основних засобів в середньому становить 27%. 

Згідно прийнятої Товариством облікової політики визначено наступні терміни 

використання основних засобів: 



Будiвлi - 20-50 років; 

Споруди - 15-25 рокiв; 

Передавальні пристрої - 10-25 років; 

Машини та обладнання - 5-25 рокiв; 

Комп'ютерна технiка та офiсне обладнання - 2-5 роки; 

Транспортні засоби - 5-20 років;  

Інструменти, прилади, інвентар, меблі- 4-20 років; 

Інші основні засоби - 12 рокiв. 

Товариство орендує у інших підприємств лінійно-кабельні мережі та обладнання 

засобів зв'язку. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом звітного періоду 

не було. 

Всi основнi засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не 

iснує. Ступiнь використання ОЗ становить 100%. Активи утримуються за власнi кошти 

Товариства. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, м.Одеса, м.Львiв, м.Маріуполь, 

м.Харкiв, м.Днiпро. 



 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 252872 387574 

Статутний капітал (тис.грн.) 852439 852439 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 852439 852439 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 

вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 

товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 

перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(252872.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 

капіталу(852439.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та 

зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

вiдсутнi д/н 0.00 0.000 д/н 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

вiдсутнi д/н 0.00 0.000 д/н 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

вiдсутнi д/н 0.00 0.000 д/н 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

вiдсутнi д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 83.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 224351.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 1064504.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 1288938.00 Х Х 

Опис Зобов'язання пiдприємства облiковуються за строками їх погашення. 

Сума довгострокових зобов'язань на кiнець звiтного перiоду склала 829 434 тис. грн., поточнi 

зобов'язання облiковуються у розмiрi 459 504 тис. грн.  

   До складу довгострокових зобов'язань вiднесенi: 

- довгостроковi оренднi зобов'язання (267 745 тис. грн.);  

- довгостроковi доходи майбутнiх перiодiв /цiльове фiнансування/  (472 912 тис. грн.); 

- позики (2 718 тис. грн.); 

забезпечення резерву по вiдпустках (25 894 тис. грн.); 

вiдстроченi податковi зобов'язання по податку на прибуток (60 165 тис.грн.).   

   Поточнi зобов'язання пiдприємства складаються з: 

фiнансової допомоги, отриманої вiд пов'язаних сторiн та материнської компанiї (224 351 тис.грн.); 

кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 41 872 тис. грн.); 

короткострокових орендних зобов'язань (62 405 тис. грн.); 

короткострокових доходiв майбутнiх перiодiв  (30 149 тис. грн.); 

поточного боргу за довгостроковими позиками (960 тис. грн.); 

отриманих авансiв вiд клiєнтiв (14 486 тис. грн.); 

поточної заборгованостi за розрахунками з бюджетом (83 тис.грн.); 

поточної заборгованостi за розрахунками зi страхування (52 тис.грн.); 

поточної заборгованостi за розрахунками з оплати працi (79 тис.грн.); 

та iншої поточної заборгованостi (85 067 тис.грн.). 

   Сумнiвної та безнадiйної кредиторської заборгованостi Товариство не має. 

 

 

 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 м. Київ Шевченківський р-н м.Київ вул. Тропініна, буд.7-Г 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 482-52-07 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис Особу, яка обслуговує випуск цiнних паперiв еiтента в нацiональнiй 

депозитарнiй системi України, було змiнено наприкінці 2013 року у зв'язку 

з набранням чинностi ЗУ "Про депозитарну систему України" (до цього 

депозитарні послуги Товариству надавав ПрАТ "ВДЦП"). Депозитарiй 

обслуговує випуск акцiй емiтента бездокументарної форми iснування. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича,буд.51 оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності 

та/або адміністративних даних до НКЦПФР. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича,буд.51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 

Опис ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо  оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. 



 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія 

АСКА" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

13490997 

Місцезнаходження 69005 Запорiзька область Вознесенівський р-н м. Запоріжжя вул. 

Перемоги,буд.97-А 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АГ № 569965 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комісія з врегулювання фінансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.04.2011 

Міжміський код та телефон (044) 520-22-01 

Факс (044) 520-22-01 

Вид діяльності Страхування 

Опис ПрАТ "УАСК АСКА" надає послуги емітенту з медичного страхування. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

31586485 

Місцезнаходження 03150 м. Київ Голосіївський р-н м. Київ вул. Антоновича, буд.172 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

А № 004891 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.11.2015 

Міжміський код та телефон +380 44 351 11 78 

Факс +380 44 351 11 78 

Вид діяльності Аудиторська діяльність 

Опис ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" надає послуги ПрАТ "Фарлеп-Інвест" з 

аудиту фінансової звітності за 2018 рік. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал 

Гранд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

35449775 

Місцезнаходження 69118  Комунарський р-н м.Запоріжжя вул.Нагнибіди,буд.15 к.2 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

4126 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.03.2008 

Міжміський код та телефон (095) 230-15-35 

Факс д/н 

Вид діяльності Аудиторська діяльність 

Опис Аудитор виконував завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо 

інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про 

корпоративне управління Товариства за 2018 рік. 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

за КВЕД 61.10 

Середня кількість працівників  972   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ провулок Євгена 

Гуцала,буд.3, т.(044) 230-84-30 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 11969 20434 

первісна вартість 1001 79622 64442 

накопичена амортизація 1002 67653 44008 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 46207 71170 

Основні засоби 1010 850353 821579 

первісна вартість 1011 1052713 1121075 

знос 1012 202360 299496 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 10075 356 

інші фінансові інвестиції 1035 420 12 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1465 3340 

Відстрочені податкові активи 1045 70632 64753 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 991121 981644 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 5509 7041 

Виробничі запаси 1101 3132 4438 

Товари 1104 2377 2603 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 58593 66328 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 12940 20817 

з бюджетом 1135 895 4180 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 

розрахунків 
1145 90 9003 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 85151 29216 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- 145773 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14414 281785 

Витрати майбутніх періодів 1170 1027 362 

Інші оборотні активи 1190 6383 4665 

Усього за розділом II 1195 185002 569170 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 1602 818 

Баланс 1300 1177725 1551632 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 852439 852439 

Капітал у дооцінках 1405 319786 274084 

Додатковий капітал 1410 332 332 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -802371 -864161 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 370186 262694 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 70197 60165 

Довгострокові кредити банків 1510 34150 -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 251119 270463 

Довгострокові забезпечення 1520 21689 25894 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 21689 25894 

Цільове фінансування 1525 -- 472912 

Усього за розділом II 1595 377155 829434 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 74759 62405 

товари, роботи, послуги 1615 65326 41872 

розрахунками з бюджетом 1620 10364 83 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 1234 52 

розрахунками з оплати праці 1630 5629 79 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 18513 14486 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 
1645 517 340 

Поточні забезпечення 1660 9051 11784 

Доходи майбутніх періодів 1665 17771 30149 

Інші поточні зобов'язання 1690 227220 298254 

Усього за розділом IІІ 1695 430384 459504 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 1177725 1551632 

 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна    

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 597236 588833 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (379531) (378409) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 217705 210424 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 62729 29874 

Адміністративні витрати  2130 (119637) (132992) 

Витрати на збут 2150 (59888) (60024) 

Інші операційні витрати  2180 (41630) (42011) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 59279 5271 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 6141 1476 

Інші доходи  2240 5887 3872 

Фінансові витрати  2250 (64406) (9267) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (23794) (27185) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (16893) (25833) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 19 -5575 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- -- 

     збиток  2355 (16874) (31408) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 57673 56705 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 57673 56705 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 57673 56705 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 40799 25297 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 10233 10593 

Витрати на оплату праці 2505 183402 145651 

Відрахування на соціальні заходи 2510 30261 27343 

Амортизація 2515 106774 93619 

Інші операційні витрати 2520 270016 333692 

Разом 2550 600686 610898 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 85243867 85243867 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 85243867 85243867 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.19794970) (  0.36844880) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.19794970) (  0.36844880) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна    

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 

 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 669218 623808 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 1403 1146 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 14486 18513 

Надходження від повернення авансів 3020 2047 897 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 4385 1422 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 492 64 

Інші надходження 3095 119194 -- 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (207189) (281853) 

Праці 3105 (154144) (126747) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (35342) (29764) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (103967) (84237) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (62276) (48695) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (41691) (35542) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (22805) (12940) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (355) (782) 

Інші витрачання 3190 (1009) (1119) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 286414 108408 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 8287 4922 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (37921) (79574) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -29634 -74652 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 175559 117570 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 45728 9092 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (1140) (9308) 

Інші платежі 3390 (118100) (128539) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 10591 -29369 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 267371 4387 



Залишок коштів на початок року 3405 14414 10027 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 281785 14414 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна    

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про власний капітал 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 852439 319786 332 -- -790543 -- -- 382014 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -11828 -- -- -11828 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 852439 319786 332 -- -802371 -- -- 370186 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -16874 -- -- -16874 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- 57673 -- -- 57673 

Інший сукупний дохід 4116 -- -- -- -- 57673 -- -- 57673 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -45702 -- -- -102589 -- -- -148291 

Разом змін у капіталі 4295 -- -45702 -- -- -61790 -- -- -107492 

Залишок на кінець року 4300 852439 274084 332 -- -864161 -- -- 262694 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна    

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

за КВЕД 61.10 

Середня кількість працівників      

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ провулок Євгена 

Гуцала,буд.3, т.(044) 230-84-30 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Консолідований баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.  
 

                                                                    Форма № 1-к                                      Код за ДКУД 1801007 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 17813 21491 

первісна вартість 1001 62338 63354 

накопичена амортизація 1002 44525 41863 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 

Основні засоби 1010 586171 895206 

первісна вартість 1011 789002 1194702 

знос 1012 202831 299496 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- 301 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1465 3340 

Відстрочені податкові активи 1045 3466 4918 

Гудвіл при консолідації 1055 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 608915 925256 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 3946 6230 

Виробничі запаси 1101 1858 3627 

Незавершене виробництво 1102 2088 2603 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 158148 95549 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 10351 14890 

з бюджетом 1135 9 37 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- -- 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- 145773 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14508 281795 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 

Інші оборотні активи 1190 3416 6222 

Усього за розділом II 1195 190378 550496 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 3134 818 

Баланс 1300 802427 1476570 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 852439 852439 

Капітал у дооцінках 1405 318987 274084 

Додатковий капітал 1410 -- -- 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -783957 -865476 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Неконтрольована частка 1490 105 -8175 

Усього за розділом I 1495 387574 252872 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 2862 269228 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- 472912 

Усього за розділом II 1595 2862 742140 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 46826 960 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- 62405 

товари, роботи, послуги 1615 77810 54457 

розрахунками з бюджетом 1620 8997 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 1716 -- 

розрахунками з оплати праці 1630 5629 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 15546 12166 

Поточні забезпечення 1660 22635 26999 

Доходи майбутніх періодів 1665 8481 30148 

Інші поточні зобов'язання 1690 224351 294423 

Усього за розділом IІІ 1695 411991 481558 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 802427 1476570 

 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна    

 (підпис)  
 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Консолідований звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 2-к                                    Код за ДКУД 1801008 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 636430 616138 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (222262) (192153) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 414168 423985 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 2045 539 

Адміністративні витрати  2130 (140964) (151732) 

Витрати на збут 2150 (60445) (61643) 

Інші операційні витрати  2180 (173922) (194304) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 40882 16845 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 -- 511 

Фінансові витрати  2250 (34042) (9342) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (3755) (--) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 3085 8014 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1802 1763 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 4887 9777 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -310 -28035 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -9302 -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -9612 -28035 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -9612 -28035 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4725 -18258 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 
2470 6077 9828 

неконтрольованій частці 2475 -1190 -51 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 
2480 -3535 -18207 

неконтрольованій частці 2485 -1190 -51 



 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 9528 8432 

Витрати на оплату праці 2505 192304 152582 

Відрахування на соціальні заходи 2510 30377 26712 

Амортизація 2515 109274 88256 

Інші операційні витрати 2520 254065 323311 

Разом 2550 595548 599293 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 85243867 85243867 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 85243867 85243867 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.05732960 0.11469450 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 0.05732960 0.11469450 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна    

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 3-к                                      Код за ДКУД 1801009 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 690709 646536 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 34392 1422 

Інші надходження 3095 -- -- 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (324693) (298443) 

Праці 3105 (194733) (157815) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (35342) (29764) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (69321) (56982) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (64413) (52137) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (4908) (4845) 

Інші витрачання 3190 (--) (--) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 101012 104954 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 8174 4922 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 403974 -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (39041) (76759) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 373107 -71837 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 175558 117570 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 45728 9092 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (1140) (9308) 

Інші платежі 3390 (335037) (128536) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -206347 -29366 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 267772 3751 

Залишок коштів на початок року 3405 14508 10420 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -485 337 

Залишок коштів на кінець року 3415 281795 14508 

 
  

 



 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна    

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 2018 рік  
 

                                                                                                                                       Форма № 4-к                                                                   Код за ДКУД 18010011 
 

 

Стаття 

Належить власникам материнської компанії 

Некон-

трольова-

на частка 

Разом Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокрити

й збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 852439 318987 -- -- -783957 -- -- 387469 105 387574 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -14452 -- -- -14452 

-- -14452 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на початок 

року 
4095 852439 318987 -- -- -798409 -- -- 373017 

105 373122 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
4100 -- -- -- -- 6077 -- -- 6077 

-1190 4887 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 
4110 -- -310 -- -- -9302 -- -- -9612 

-- -9612 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 
4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 



Внески учасників : Внески до 

капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Вилучення капіталу : Викуп акцій 

(часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -44593 -- -- -63842 -- -- -108435 -7090 -115525 

Разом змін у капіталі 4295 -- -44903 -- -- -67067 -- -- -111970 -8280 -120250 

Залишок на кінець року 4300 852439 274084 -- -- -865476 -- -- 261047 -8175 252872 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна    

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Фiнансова звiтнiсть 

cтаном на 31 грудня 2018 р. 

 

Звiт про фiнансовий стан  

 Прим. 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби  10 586 055  585 127 

Актив з права використання  11 307 307 - 

Нематерiальнi активи  12 23 672 14 152 

Вiдстроченi податковi активи  31 4 587 4 917 

Довгострокова торгова дебiторська заборгованiсть  15 3 340 1 465 

Iнвестицiї в дочiрнi компанiї    9 337 10 403 

Iншi необоротнi активи  21 92 

Всього необоротних активiв  925 319 616 156     

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси  13 6 230 3 946 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  15 104 552 143 789 

Передоплата з поточного податку на прибуток  37 9 

Передоплати  16 15 323   10 090 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  18 281 785 14 414 

ОВДП  17 145 773 - 

Iншi оборотнi активи  14 6 274 3 415 

Всього оборотних активiв  559 974 175 663 

Активи, утримуванi для продажу  818 3 134 

Всього активiв  1 486 111 794 953     

Капiтал    

Акцiонерний капiтал  19 852 439 852 439 

Резерв переоцiнки  20 274 084 319 786 

Непокритi збитки  (863 837) (797 556) 

Всього капiталу  262 686 374 669     

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики  21 2 718 2 823 

Доходи майбутнiх перiодiв - довгостроковi    7 472 912 - 

Довгостроковi оренднi зобов'язання  22 267 745 - 

Всього довгострокових зобов'язань  743 375 2 823     

Поточнi зобов'язання    

Позики  21 960 46 826 

Фiнансова допомога, отримана вiд пов'язаних сторiн та материнської компанiї    8

 224 351 224 351 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв  12 166 15 546  

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  24 54 058 91 278 

Iншi зобов'язання  23 25 890 21 689 

Iнша поточна заборгованiсть    7 70 072 - 

Короткостроковi оренднi зобов'язання  22 62 405 - 

Доходи майбутнiх перiодiв - поточнi  26 30 148 17 771 

Всього поточних зобов'язань  480 050 417 461 

Всього зобов'язань  1 223 425 420 284 

Всього капiталу та зобов'язань  1 486 111 794 953 

 

Звiт про сукупний дохiд  

 Прим. 2018 р. 2017 р. 

Дохiд   28 638 005 618 280 

Операцiйнi витрати 29 (594 849) (635 985) 

Операцiйний прибуток  43 156 (17 705) 

Фiнансовi доходи i витрати, чиста сума   30 (59 142) (8 850) 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi, чиста сума  (917) 722 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  (16 903) (25 833) 

Доходи/(витрати) з податку на прибуток   31 20 6 858 

Прибуток/(збиток) за рiк  (16 883) (18 975)     

Iнший сукупний дохiд, що не буде вiднесений до 

прибуткiв та збиткiв у наступних перiодах:    

Переоцiнка основних засобiв, за вирахуванням податкового ефекту  (310) (28 

871) 



Усього сукупний прибуток за рiк, за вирахуванням податкового ефекту  (17 

193) (47 846) 

 

Звiт про рух грошових коштiв  

 Прим. 2018 р. 2017 р. 

Операцiйна дiяльнiсть    

Грошовi надходження вiд клiєнтiв   689 706    646 410    

Виплати постачальникам  (311 325)    (298 040)    

Оплати по короткостроковiй орендi 22 (2 427) - 

Виплати спiвробiтникам та пов'язанi податки  (227 308)    (187 565)    

ПДВ сплачений  (62 852)    (52 132)    

Iншi податки сплаченi  (4 213) (4 845)    

Чистi грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi  81 581    103 828    

Iнвестицiйна дiяльнiсть    

Придбання основних засобiв i нематерiальних активiв  (38 384)    (76 757)    

Надходження вiд продажу основних засобiв   8 287     4 922    

Злиття компанiй 7  269 198     -       

Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi  239 101   

 (71 835)       

Фiнансова дiяльнiсть    

Погашення кредитiв 8 (45 728)    (9 092)    

Вiдсотки отриманi   4 385     1 422    

Вiдсотки сплаченi 8 (1 140)    (9 309)    

Фiнансова допомога видана  (530)    (10 700)    

Повернення фiнансової допомоги виданої   57 988     -       

Фiнансова допомога отримана 8  117 570     117 570    

Погашення фiнансової допомоги отриманої 8 (117 570)    (117 835)    

Оплати орендних зобов'язань - тiло 22 (4 828)    - 

Оплати орендних зобов'язань - вiдсотки 22 (62 973)    - 

Чистi грошовi кошти, використанi в фiнансовiй дiяльностi  (52 826)    (27 

944)    

Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв   267 856     

4 049       

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року 18  14 414     10 027    

Вплив змiни валютних курсiв на грошовi кошти та їх еквiваленти  (485)     

338 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року 18  281 785     14 414    

  

Звiт про змiни у власному капiталi  

 Належить власнику Компанiї 

 Акцiонерний капiтал Резерв переоцiнки Непокритi збитки Всього  

Залишок на 1 сiчня 2017  852 439 395 155 (825 079) (422 515) 

Прибуток/(збиток) за рiк - - (18 975) (18 975) 

Iнший сукупний дохiд за рiк - (28 871) - (28 871) 

Усього сукупний збиток за рiк  - (28 871) (18 975) (47 846) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв - (46 498) 46 498 - 

Залишок на 31 грудня 2017 852 439 319 786 (797 556) 374 669 

Прибуток/(збиток) за рiк - - (16 883) (16 883) 

Iнший сукупний дохiд за рiк  (310)   - (310)   

Усього сукупний прибуток за рiк, за вирахуванням податкового ефекту - (310)

 (16 883) (17 193)   

Злиття компанiй  - 1 900 (96 690) (94 790) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв - (47 292)    47292  - 

Залишок на 31 грудня 2018 852 439 274 084     (863 837)   262 686    

  

 

 

Примiтки до фiнансової звiтностi 

  

1. ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" та його дiяльнiсть 

ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (далi - Компанiя) є приватним акцiонерним товариством, що 

зареєстроване в Українi згiдно з українським законодавством. Компанiя знаходиться 

у власностi Ucomline Holding Limited (100% власником якої є System Capital Limited 

(SCM)), фактичний контроль над якою здiйснює пан Рiнат Ахметов. Ucomline Holding 

Limited володiє 99,99% акцiй Компанiї. Пан Ахметов також володiє частками в 

капiталi ряду iнших компанiй, що не входять до складу Компанiї. Iнформацiя про 

операцiї з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 8. 

Компанiя є одним з найбiльших операторiв фiксованого зв'язку в Українi, та надає 

повний спектр телекомунiкацiйних послуг на оптовому та роздрiбному ринках. 

Компанiя надає послуги телефонного зв'язку, доступу в Iнтернет, передачi даних, 

цифрового телебачення через мережу Iнтернет (IPTV), обслуговування 



телекомунiкацiйних мереж та транзит голосового трафiку для операторiв разом з 

iншими супутнiми послугами. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть пiд торговою маркою 

"Вега" i надає свої послуги в бiльшостi областей України. Мережа покриває всi 

мiста з населенням понад мiльйон чоловiк. 

Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя має наступнi дочiрнi компанiї: ПрАТ "Свiт" 

та ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси". 

Незважаючи на той факт, що Компанiя володiє лише 5% ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси", вона 

здiйснює повний операцiйний контроль над ним. 

Також протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, 

коли Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. Тому станом на 31 грудня 2018 

року ця компанiя не консолiдується. 

Станом на 31 грудня 2018 року деталi по вiдповiдним iнвестицiям були наступнi: 

Компанiя Країна Iндустрiя Частка, % Сума 

ПрАТ "Свiт" Україна Телекомунiкацiї 82,4% 34 

ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси" Україна Телекомунiкацiї 5% 2 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз"* Україна Телекомунiкацiї 100% 301 

(*будь ласка, див. вище) 

Юридична адреса Компанiї: провулок Гуцала, 3, м. Київ, Україна. 

Фактична адреса Компанiї: вулиця Солом'янська, 3, м. Київ, Україна. 

Станом на 31 грудня 2018 року в Компанiї працювали 972 особи (на 31 грудня 2017 

року: 1 049 осiб). 

Ця фiнансова звiтнiсть є окремою, та готується (разом з консолiдованою фiнансовою 

звiтнiстю), оскiльки це вимога українського законодавства. 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, затверджена до 

випуску Загальними зборами акцiонерiв 22 квiтня 2019 року. 

 

2. Операцiйне середовище, i здатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi 

Операцiйне середовище. Економiчна ситуацiя в Українi багато в чому обумовлена 

геополiтичною напругою i вiйськовим конфлiктом на сходi України. 

Телекомунiкацiйний ринок є менш вразливим до негативних наслiдкiв економiчної 

нестабiльностi в порiвняннi з багатьма iншими секторами. Ринок телекомунiкацiй в 

Українi регулюється Нацiональною комiсiєю, що здiйснює регулювання у сферi зв'язку 

та iнформатизацiї (НКРЗI). НКРЗI видає лiцензiї на надання телекомунiкацiйних 

послуг i забезпечує регулювання тарифiв i контроль за дотриманням положень i вимог 

чинного законодавства. 

Керiвництво стежить за розвитком подiй в поточнiй ситуацiї та вживає заходiв, в 

разi необхiдностi, для мiнiмiзацiї негативного впливу, наскiльки це можливо. 

Подальшi несприятливi подiї в полiтичних, макроекономiчних умовах та/або умовах 

мiжнародної торгiвлi можуть також негативно вплинути непередбачуваним чином на 

фiнансовий стан Компанiї та її фiнансовi результати. 

Безперервнiсть дiяльностi. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до 

принципу подальшого функцiонування Компанiї в якостi безперервно дiючого 

пiдприємства, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання фiнансових та iнших 

зобов'язань в ходi нормального ведення бiзнесу. В 2018 роцi компанiя отримала 16 

883 тис. грн. збитку (2017 рiк: 18 975 тис. грн. збитку) та згенерувала 81 581 

тис. грн. грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi (2017 рiк: 103 828 тис. 

грн.). Станом на 31 грудня 2018 року поточнi активи Компанiї перевищували поточнi 

зобов'язання на 80 741 тис. грн. (31 грудня 2017 року: поточнi зобов'язання 

перевищували оборотнi активи на 238 664 тис. грн.). 

Лiквiднiсть Компанiї значною мiрою залежить вiд постiйного рефiнансування кiнцевою 

материнською компанiєю та iншими пов'язаними сторонами. Станом на 31 грудня 2017 

рокiв перевищення поточних зобов'язань над поточними активами, в основному, було 

обумовлено непогашеним залишком фiнансової допомоги, отриманої вiд пов'язаних 

сторiн i кiнцевої материнської компанiї в розмiрi 224 351 тис. грн. (Примiтка 8). 

Бiльш того, основною частиною отриманих позик на 31 грудня 2017 року є отриманий 

кредит вiд банку, що є пов'язаною стороною. У 2018 роцi цей кредит та вiдсотки по 

ньому були повнiстю погашенi (Примiтка 21). 

З точки зору полiтики, управлiння лiквiднiстю здiйснюється кiнцевою материнською 

компанiєю - групою компанiй СКМ (група СКМ). У випадку недостатньої або 

надлишкової лiквiдностi окремих пiдприємств, група СКМ перемiщує ресурси та 

фiнансування мiж компанiями групи СКМ, щоб досягти оптимального фiнансування 

потреб бiзнесу кожного пiдприємства. Згiдно з цiєю полiтикою, фiнансова допомога 

надається Компанiї на короткостроковiй основi та рефiнансується щорiчно. 

Неоплачена фiнансова допомога спочатку була отримана Компанiєю вiд материнської 

компанiї в 2015 та 2016 роках, пiсля чого вона була успiшно подовжена без будь-

яких значних виплат. 

З огляду на минулу iсторiю продовжень та домовленостей з СКМ, що, як основний 

акцiонер, затвердила стратегiю розвитку Компанiї та бюджет на наступнi п'ять 

рокiв, керiвництво Компанiї має об'рунтованi очiкування, що кiнцева материнська 



компанiя не буде вимагати повернення фiнансової допомоги при настаннi дати 

погашення та продовжить її на новий термiн при необхiдностi. Разом з тим, Компанiя 

не потребує додаткового фiнансування вiд материнської компанiї, щоб продовжувати 

дiяльнiсть в найближчому майбутньому.  

 

3. Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятих Європейським Союзом 

(ЄС). Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за 

винятком окремих груп основних засобiв, фiнансових активiв та фiнансових 

зобов'язань, якi облiковуються за справедливою вартiстю. 

Основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються при пiдготовцi цiєї 

фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi принципи застосовувались послiдовно 

вiдносно всiх представлених звiтних перiодiв. 

Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ вимагає застосування деяких iстотних облiкових оцiнок. Вона також вимагає вiд 

керiвництва професiйних суджень в процесi застосування облiкової полiтики 

Компанiї. Питання, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або бiльшою мiрою 

вимагають суджень, а також питання, де припущення та розрахунки є суттєвими для 

фiнансової звiтностi, описанi в Примiтках 2 i 4. 

Функцiональна валюта i валюта представлення. Статтi фiнансової звiтностi Компанiї 

оцiнюються з використанням валюти первинного економiчного середовища, в якому 

працює Компанiя (функцiональної валюти). Ця фiнансова звiтнiсть представлена в 

гривнях, яка є функцiональною валютою Компанiї i валютою представлення Компанiї. 

Суми округлюються до тисяч, окрiм випадкiв, коли зазначено iнше. 

Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти, 

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на дату операцiї. 

Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi розрахунку по 

операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань, деномiнованих в 

iноземнiй валютi, в функцiональну валюту кожного пiдприємства на кiнець року, 

включаються до складу прибутку або збитку. Немонетарнi статтi на кiнець року не 

перераховуються.  

Курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були 

наступними: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня2017 р. 

Долар США (UAH/USD) 27,6883 28,0672 

Євро (UAH/EUR) 31,7141 33,4954 

 Середньозважений курс 

 2018 р. 2017 р. 

Долар США (UAH/USD) 27,2016 26,5947 

Євро (UAH/EUR) 32,1341 30,0128   

Основнi засоби. Починаючи з 31 грудня 2016 р. балансова вартiсть усiх груп 

основних засобiв (за винятком земельних дiлянок та незавершених капiтальних 

iнвестицiй) облiковується за моделлю переоцiнки. Станом на 31 грудня 2016 р. 

процес оцiнювання всiх груп, за винятком земельних дiлянок, був здiйснений 

незалежними оцiнювачами. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї облiковуються за 

iсторичною вартiстю. 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена з посиланням на ринкову 

вартiсть вiдповiдних об'єктiв на дату оцiнки. Справедлива вартiсть спецiалiзованої 

телекомунiкацiйної мережi та обладнання була визначена з використанням пiдходу 

залишкової вiдновлюваної вартостi, оскiльки для таких об'єктiв не було наявної 

iнформацiї щодо ринкової вартостi. До наступної перiодичної переоцiнки цi об'єкти 

будуть облiковуватися по переоцiненiй вартостi за вирахуванням наступного 

накопиченого зносу та резерву на знецiнення. Земельнi дiлянки облiковуються за 

первiсною вартiстю. Суттєвi облiковi припущення та фактори, котрi беруться до 

уваги при визначеннi справедливої вартостi основних засобiв, розкритi у Примiтцi 

4. 

Збiльшення вартостi вiд переоцiнки визнається у складi iншого сукупного доходу i 

вiдображається у статтi резерву переоцiнки в капiталi. Однак таке збiльшення має 

визнаватися у складi прибуткiв i збиткiв у тому розмiрi, в якому воно вiдновлює 

суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того ж активу, яке ранiше було визнане у 

складi прибуткiв i збиткiв. Зменшення вартостi вiд переоцiнки визнається у складi 

прибуткiв i збиткiв; за винятком ситуацiї, коли по даному активу iснує резерв 

переоцiнки вiдображений у статтi "збiльшення вартостi вiд переоцiнки", - у такому 

разi спершу зменшується сума у данiй статтi. 

Раз на рiк рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi переоцiненої 

балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної 

вартостi активу, переноситься з резерву переоцiнки на нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток). Пiсля продажу активу вiдповiдний резерв переоцiнки 

переноситься на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 



Коли переоцiнюється об'єкт основних засобiв, на дату переоцiнки сума накопиченої 

амортизацiї вiднiмається вiд iсторичної вартостi активу, а нова балансова вартiсть 

дорiвнює його переоцiненiй вартостi. 

Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом 

так, щоб вартiсть окремих основних засобiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної 

вартостi протягом розрахункового строку їх корисної експлуатацiї. Нарахування 

амортизацiї починається з дати придбання, а щодо активiв, створених Компанiєю 

самостiйно, - з того часу, коли створення активу завершено i вiн готовий до 

експлуатацiї. Розрахунковi термiни експлуатацiї основних засобiв є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

ВОЛЗ, будiвлi та споруди 8-25 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 5 

Iнше 1-5 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї представляють собою вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершено. Пiсля завершення будiвництва актив переноситься 

до складу вiдповiдної категорiї основних засобiв. Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї не амортизуються. 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанiя 

отримала б в даний момент вiд продажу цього активу, за вирахуванням витрат на 

вибуття, якби стан та перiод використання об'єкта основних засобiв були такими, 

якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни 

їх корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом 

на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Невстановлене обладнання представляє собою обладнання, придбане Компанiєю, але ще 

не введене в експлуатацiю. Таке обладнання не амортизується. 

Тимчасово демонтоване обладнання продовжує амортизуватися протягом очiкуваного 

залишкового строку корисної експлуатацiї. 

Актив з права користування та оренднi зобов'язання. Компанiя має певнi оренднi 

договори, зокрема з оренди: 

- кабельної каналiзацiї 

- технiчних примiщень 

- технiчного обладнання 

- останньої милi 

- офiсних примiщень 

- складiв 

- транспортних засобiв 

- датацентру. 

Оренда визнається, вимiрюється та презентується вiдповiдно до МСФЗ 16 Оренда. 

Застосовуючи МСФЗ 16, Компанiя має робити коригування, якi впливають на оцiнку 

орендних зобов'язань та оцiнку активу з права користування. Це включає в себе: 

визначення договорiв, до яких застосовується МСФЗ 16, визначення строку оренди та 

ставку вiдсотка щодо майбутнiх орендних платежiв. 

Строк оренди, визначений Компанiєю, складається з невiдмовного перiоду оренди 

разом з перiодами, якi охоплюються можливiстю продовження оренди у випадку, якщо 

Компанiя об'рунтовано впевнена у тому, що вона реалiзує таку можливiсть, та 

перiодами, якi охоплюються можливiстю припинити дiю оренди, якщо Компанiя 

об'рунтовано впевнена у тому, що вона не реалiзує таку можливiсть. Для орендних 

договорiв з невизначеним строком Компанiя прирiвнює тривалiсть договору до 

економiчного корисного строку експлуатацiї необоротних активiв, якi розмiщенi у 

орендованому примiщеннi та фiзично поєднанi з ним, або ж прирiвнює тривалiсть 

договору до середнього типового ринкового строку договору вiдповiдного виду 

оренди. Той самий економiчний корисний строк експлуатацiї застосовується для 

визначення строкiв амортизацiї активу з права користування. 

Розрахунковi строки експлуатацiї актвiв з права користування є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв   

Кабельна каналiзацiя 15 

Технiчнi примiщення 10 

Технiчне обладнання 5 

Офiснi примiщення 8 

Склади 10 

Датацентр 10 

Остання миля 10 

Транспортнi засоби 5 

Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом. 

На дату початку оренди Компанiя визнає актив з права користування та орендне 

зобов'язання. 

На дату початку оренди Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю, 

а орендне зобов'язання - за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених 

на таку дату. 

В подальшому, Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю з 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв 



внаслiдок зменшення корисностi, та з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного 

зобов'язання. 

Орендне зобов'язання переоцiнюється, якщо виконується будь-яка з таких двох умов: 

або змiнився строк оренди, або змiнилася оцiнка можливостi придбання базового 

активу. Переоцiнка здiйснюється шляхом дисконтування переглянутих орендних 

платежiв з використанням переглянутої ставки дисконту. 

Також, якщо наявна модифiкацiя оренди, яка облiковується як окрема оренда, орендар 

має переоцiнити орендне зобов'язання шляхом коригування активу з права 

користування. 

Компанiя вирiшила не визнавати актив з права користування та оренднi зобов'язання 

до оренди зi строком 12 мiсяцiв або менше, та оренди, за якою базовий актив є 

малоцiнним. Оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, визнаються у звiтi про 

сукупний дохiд як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Також, Компанiя використала модифiкований ретроспективний пiдхiд для переходу на 

МСФЗ 16, та вирiшила використати практичний прийом, який дозволяє не 

переоцiнювати, чи договiр є орендним, або мiстить оренду на дату першого 

застосування. Порiвняльна iнформацiя за 2017й рiк не перераховується. 

Товарно-матерiальнi запаси. Запаси складаються з клiєнтського обладнання, палива, 

офiсних запасiв та запасних частин. Запаси облiковуються за меншою з двох 

вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї 

являє собою розрахункову цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за 

вирахуванням маркетингових витрат на продаж. Собiвартiсть запасiв, що 

використовуються в будiвництвi основних засобiв та при наданнi iнших послуг 

визначаються за середньозваженим методом. 

Iнвестицiї в дочiрнi компанiї. Всi iнвестицiї в дочiрнi компанiї, зробленi 

Компанiєю, облiковуються за собiвартiстю. 

Нематерiальнi активи. Всi нематерiальнi активи Компанiї мають визначенi строки 

експлуатацiї i включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та 

телекомунiкацiйнi лiцензiї. Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються з 

урахуванням витрат, понесених на їх придбання та введення в експлуатацiю. 

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення при їх наявностi. При знецiненнi 

балансова вартiсть нематерiальних активiв зменшується до вищої з двох оцiнок: (i) 

до вартостi використання, або (ii) до справедливої вартостi за вирахуванням витрат 

на продаж. Амортизацiя вiдноситься на прибутки та збитки прямолiнiйним методом 

так, щоб вартiсть окремих активiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної вартостi 

протягом їхнього строку корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується з мiсяця, 

наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю. Розрахунковi строки 

корисної експлуатацiї є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

Лiцензiї 5 

Програмне забезпечення 5-10 

Iншi нематерiальнi активи 1-10 

Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, якi амортизуються, аналiзуються на 

предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi 

вказують на те, що вiдшкодування балансової вартостi може стати неможливим. Збиток 

вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує 

вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це вища з двох 

величин: (i) справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на продаж або 

(ii) вартостi використання. Для розрахункiв можливого знецiнення активи групуються 

на найнижчому рiвнi, на якому iснують окремо iдентифiкованi грошовi потоки (на 

рiвнi одиниць, що генерують грошовi кошти). 

Одиниця, що генерує грошовi потоки, - це найменша група активiв, яка 

iдентифiкується, що генерує притiк грошових коштiв, який значною мiрою незалежний 

вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв. Зважаючи на 

специфiку операцiй Компанiї, керiвництво дiйшло висновку, що Компанiя має одну 

одиницю, що генерує грошовi потоки, i ця одиниця - це мережа Компанiї в цiлому. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Класифiкацiя залежить вiд того, з якою метою були 

придбанi фiнансовi активи. Керiвництво визначає класифiкацiю фiнансових активiв 

при первiсному визнаннi. Компанiя класифiкує всi свої фiнансовi активи за 

наступними категорiями: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та 

дебiторська заборгованiсть, включаючи фiнансову дебiторську заборгованiсть, - це 

непохiднi фiнансовi активи, що не котируються, з фiксованими або обумовленими 

платежами, якi виникають, коли Компанiя надає кошти, товари або послуги 

безпосередньо дебiтору, крiм заборгованостi, яка створюється з намiром продажу 

вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу, або iнструментiв, якi котируються 

на вiдкритому ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе 

переважно кредити, дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iншу 

дебiторську заборгованiсть, а також грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Початкове визнання фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання складаються, в 

основному, з позик та кредиторської заборгованостi. 



Фiнансовi активи i зобов'язання Компанiї початково визнаються за справедливою 

вартiстю плюс витрати на проведення операцiї з придбання активiв/зобов'язань. 

Справедливу вартiсть при початковому визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. 

Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише тодi, коли iснує 

рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути 

iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом або методи оцiнки, для яких 

використовуються тiльки данi з вiдкритих ринкiв. 

Всi операцiї з придбання та продажу фiнансових iнструментiв, що передбачають 

поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або умовами ринку (договори 

"звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, 

коли Компанiя зобов'язується здiйснити поставку фiнансового iнструменту. Всi iншi 

операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому змiна вартостi 

мiж датою виникнення зобов'язання i датою розрахунку не визнається для активiв, 

якi облiковуються за первiсною або амортизованою вартiстю. 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання фiнансовi 

зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть Компанiї оцiнюються за 

амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при первiсному 

визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi 

вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо 

понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю витрат 

на проведення операцiй, вiдстрочених при початковому визнаннi, та будь-яких премiй 

або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної 

ставки. Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи 

нарахований купонний та амортизований дисконт або премiю (у тому числi комiсiї, 

якщо такi є, якi вiдстрочуються при первiсному визнаннi), не вiдображаються 

окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про 

фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або 

процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної 

процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi 

iнструмента. Ефективна процентна ставка - це ставка, яка точно дисконтує 

розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх 

кредитних збиткiв) протягом термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних 

випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового 

iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування 

грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни 

процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний 

спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних 

факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкового значення. Такi премiї або 

дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. 

Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi винагороди та виплати, сплаченi 

або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної 

ставки. 

Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це 

витрати, якi не були б понесенi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати на проведення 

операцiї включають виплати та комiсiйнi винагороди, сплаченi агентам (у тому числi 

працiвникам, якi виступають в якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та 

дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також 

податки i збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на 

проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями, 

витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на 

зберiгання. 

Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань iз датою погашення менше 

року вважається їх номiнальна вартiсть, за вирахуванням розрахункових коригувань 

по кредиту. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань розраховується 

шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв за поточною ринковою 

вiдсотковою ставкою для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку 

доступна для Компанiї. 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя використовує 

рiзнi методи оцiнки i допущення, заснованi на ринкових умовах, що iснують на 

звiтну дату. 

Забезпечення пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється у 

випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати 

повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Забезпечення створюється в 

сумi рiзницi мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо 

оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною 

процентною ставкою фiнансового активу. Сума забезпечення визнається в прибутку чи 

збитку. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя списує фiнансовi активи, коли (i) 

активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв втратили свою 



чиннiсть або (ii) коли Компанiя передала, в основному, всi ризики i вигоди 

володiння активами, або (iii) коли Компанiя не передавала i не зберiгала, в 

основному, всi ризики i вигоди володiння, але не зберегла контроль. Контроль 

вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю 

продати актив непов'язанiй сторонi без внесення при цьому додаткових обмежень на 

перепродаж. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань. Компанiя припиняє визнавати фiнансове 

зобов'язання, коли зобов'язання погашено, анульовано, або строк його дiї 

закiнчується. 

У разi обмiну фiнансовими зобов'язаннями мiж iснуючим позичальником та 

позикодавцем на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку значної змiни умов 

iснуючого зобов'язання, такий обмiн або змiна умов облiковується як погашення 

первiсного зобов'язання та визнання нового зобов'язання, а рiзниця мiж їх 

балансовими вартостями визнається у прибутку та збитку. 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання слiд 

зараховувати i чисту суму визнавати у звiтi про фiнансовий стан лише у випадку, 

якщо в теперiшнiй час iснує юридично забезпечене право на згортання визнаних сум, 

а також iснує намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi, або продати актив i 

одночасно погасити зобов'язання. 

Податок на прибуток. Податки нараховуються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

законодавства України, яке дiяло або було фактично введено в дiю станом на кiнець 

звiтного перiоду. Витрати/доходи з податку на прибуток включають поточний податок 

та вiдстрочений податок та вiдображаються у складi прибутку або збитку за рiк, 

крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, якi визнанi в iнших сукупних 

доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж самому або iншому 

перiодi.Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється за методом балансових 

зобов'язань за невикористаними податковими збитками та тимчасовими рiзницями мiж 

податковою базою активiв та зобов'язань та балансовою вартiстю активiв i 

зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання 

визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: 

- Вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання 

'удвiлу або активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням 

компанiй, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський 

прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i 

- Щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi 

та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо 

материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасових 

рiзниць, i iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде 

вiдсторнована в найближчому майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, якi 

пiдлягають вирахуванню, а також для перенесення на наступнi перiоди невикористаних 

податкових пiльг та податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна використати тимчасову рiзницю, 

що пiдлягає вирахуванню, та невикористанi податковi пiльги i податковi збитки, 

крiм випадкiв, коли: 

_ Вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, якi пiдлягають 

вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в 

господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i на момент здiйснення 

операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток 

або збиток; i 

- Щодо тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з iнвестицiями в 

дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй 

дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть 

сторнування тимчасових рiзниць в найближчому майбутньому i буде отримано 

оподатковуваний прибуток, щодо якого можна зарахувати тимчасовi рiзницi. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну 

дату i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволив би використати частину або всю суму 

такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi 

активи переоцiнюються на кожну звiтну дату i визнаються тодi, коли виникає 

ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дасть можливiсть 

реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи i 

зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при 

реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i 

практично прийнятих) на звiтну дату податкових ставок i положень податкового 

законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються 

безпосередньо в складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не у звiтi 

про сукупний дохiд. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 

зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права 

зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i 



якщо вони пов'язанi з податками на прибуток, накладеним тим самим податковим 

органом на той же суб'єкт господарювання. 

Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

резерву знецiнення. Передоплата вiдноситься до довгострокової категорiї, коли 

товари або послуги, за якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк 

або пiзнiше, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який при первiсному 

визнаннi включається в категорiю необоротних активiв. Передоплати за придбаний 

актив переносяться на балансову вартiсть активу, коли Компанiя отримала контроль 

над цим активом i iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди 

вiд його використання. 

Передоплати списуються на прибуток або збиток в разi отримання товарiв або послуг, 

за якi були проведенi передоплати. Якщо є ознаки того, що активи, товари або 

послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть 

передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi 

прибутку та збитку за рiк. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в 

касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi 

високолiквiднi iнвестицiї з початковим термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Суми, 

використання яких обмежено, виключаються зi складу грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв. Суми, обмеження щодо 

яких не дозволяють обмiняти їх або використовувати для розрахунку за 

зобов'язаннями протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включенi 

до складу iнших необоротних активiв. 

Акцiонерний капiтал. До акцiонерного капiталу вiдносяться простi акцiї. Додатковi 

витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, враховуються в капiталi як 

зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Емiсiйний дохiд - це рiзниця 

мiж справедливою вартiстю вiдшкодування, яке очiкується отримати при випуску 

акцiй, та номiнальною вартiстю акцiй. 

Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на 

звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. 

Аванси отриманi. Аванси отриманi визнаються за первiсно отриманими сумами. 

Резерви. Резерви - це зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Резерви 

визнаються у випадках, коли у Компанiї є поточнi юридичнi або конструктивнi 

зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв 

для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з 

достатнiм ступенем точностi. Коли iснує кiлька подiбних зобов'язань, ймовiрнiсть 

того, що вiдтiк грошових коштiв для їх погашення буде необхiдний, визначається для 

всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку 

грошових коштiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в один i той же клас 

зобов'язань, невелика. Якщо ефект вартостi грошей у часi суттєвий, резерви 

дисконтуються згiдно з поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає ризики, 

притаманнi зобов'язанню. 

Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань. Справедлива вартiсть - це цiна, яка 

була б отримана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй 

операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Справедлива вартiсть базується на 

припущеннi, що продаж активу чи передача зобов'язання має мiсце або: 

- на основному ринку для цього активу чи зобов'язання; або 

- за вiдсутностi основного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу або 

зобов'язання. 

Основний або найсприятливiший ринок мусить бути доступним для Компанiї. 

Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється, використовуючи 

припущення, якi використовували б учасники ринку, складаючи цiну активу чи 

зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку дiють у власних найкращих 

економiчних iнтересах. 

Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника 

ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого 

використання активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який 

використовуватиме цей актив найвигiднiшим та найкращим способом. 

Компанiя застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам, та для 

яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи 

використання доречних вiдкритих вхiдних даних, та мiнiмiзуючи використання 

закритих вхiдних даних. 

Усi активи та зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю або 

справедлива вартiсть яких розкривається у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, 

класифiкуються згiдно з iєрархiєю справедливої вартостi, яка представлена нижче, i 

яка базується на вхiдних даних найнижчого рiвня, котрi важливi для усiєї оцiнки: 

- Вхiднi данi 1-го рiвня - це цiни котирування (нескоригованi) на активних ринках 

на iдентичнi активи або зобов'язання; 

- Вхiднi данi 2-го рiвня - методи оцiнки, для яких прямо або опосередковано можна 

спостерiгати важливi вхiднi данi найнижчого рiвня при оцiнцi справедливої 

вартостi; 



- Вхiднi данi 3-го рiвня - методи оцiнки, для яких важливих вхiдних даних 

найнижчого рiвня при оцiнцi справедливої вартостi немає у вiдкритому доступi. 

Для активiв та зобов'язань, якi визнаються у iнансовiй звiтностi перiодично, на 

кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя визначає за допомогою перегляду 

класифiкацiї, чи вiдбулися перемiщення мiж рiвнями iєрархiї (базуючись на вхiдних 

даних найнижчого рiвня, якi важливi для усiєї оцiнки справедливої вартостi). 

Визнання доходiв. Доходи визнаються в тому випадку, якщо їх суму можна достовiрно 

оцiнити та iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди 

незалежно вiд того, коли буде отримано платiж. Доходи оцiнюються за справедливою 

вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, беручи до уваги 

визначенi згiдно з контрактом умови платежу, за вирахуванням знижок i податку на 

додану вартiсть. 

Компанiя отримує доходи вiд реалiзацiї послуг, пов'язаних з використанням її 

мiсцевої телефонної мережi та засобiв зв'язку. Нижче перерахованi основнi послуги, 

що надаються Компанiєю: 

a. Послуги оптовим клiєнтам; 

b. Послуги телефонiї (мiсцева, мiжмiська та мiжнародна телефонiя); 

c. Надання широкосмугового доступу в Iнтернет; 

d. Передача даних; 

e. Послуги цифрового телебачення через мережу Iнтернет (IPTV); 

f. Обслуговування телекомунiкацiйних мереж; 

g. Iншi послуги. 

Послуги оптовим клiєнтам - це надання послуг з термiнацiї трафiку (термiнацiя на 

власнiй мережi i транзит), оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв, та 

пiдключення оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет. Доходи за послуги з термiнацiї 

трафiку отримуються за термiнацiю дзвiнкiв з мереж iнших телекомунiкацiйних 

операторiв на мережi Компанiї. Компанiя визнає доходи, отриманi вiд послуг з 

термiнацiї трафiку, в тому перiодi, в якому послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та послуги з 

пiдключення оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет - це послуги, щодо надання доступу 

протягом певного перiоду часу (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). 

Доходи, отриманi вiд послуг з оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та 

по пiдключенню оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в 

якому цi послуги були наданi. 

Послуги телефонiї включають послуги наданi за хвилини дзвiнка або доступ протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна абонентська плата) або iншi узгодженi 

тарифнi плани. Доходи, отриманi вiд послуг телефонiї, визнаються в тому перiодi, в 

якому цi послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з передачi даних передбачають доступнiсть послуги протягом певного перiоду 

(наприклад, обслуговування з щомiсячною платою). Компанiя визнає доходи, отриманi 

вiд послуг передачi даних, в тому перiодi, в якому послуги були використанi 

клiєнтами. 

Послуги з надання широкосмугового доступу в Iнтернет - це послуги, пов'язанi з 

використанням клiєнтами Iнтернет-трафiку або доступом до послуги протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Доходи, отриманi вiд 

послуг з надання доступу в Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в якому послуги 

були наданi. 

Послуги IPTV - це послуги по наданню абонентам доступу до перегляду телевiзiйного 

контенту через мережу Iнтернет. Цi послуги передбачають доступ протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Компанiя визнає доходи, 

отриманi вiд послуг IPTV, в тому перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Послуги з обслуговування телекомунiкацiйних мереж передбачають їх надання протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Компанiя визнає 

доходи, отриманi вiд послуг з обслуговування телекомунiкацiйних мереж, в тому 

перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Iншi доходи включають переважно доходи вiд оренди та продажу клiєнтського 

обладнання, i визнаються в тому перiодi, в якому послуги були наданi або товари 

були отриманi клiєнтами. 

Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Вартiсть наданих 

послуг включає витрати по взаємоз'єднанням, витрати на трансмiсiю, заробiтну плату 

технiчного персоналу та iншi вiдповiднi витрати. 

Презентацiя. У операцiї, де Компанiя виступає принципалом, дохiд визнається на 

валовiй основi. У такому разi дохiд складається iз валової вартостi операцiї, 

рахунок за яку виставлений клiєнту, за вирахуванням торгових знижок, i з визнанням 

будь-яких вiдповiдних витрат як операцiйних. У операцiї, де Компанiя виступає 

агентом, дохiд визнається на нетто-основi, i вiн являє собою зароблену маржу. 

Оцiнка того, дiє Компанiя як принципал чи як агент, базується на аналiзi сутностi 

операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв або послуг та встановлення цiн, а 

також основних фiнансових ризикiв та вигод. 

Доходи майбутнiх перiодiв. Доходи вiд пiдключень вiдстрочуються i визнаються 

впродовж перiоду, протягом якого цi доходи отримуються; це очiкуваний перiод 



вiдносин з клiєнтом, i у 2018 р. вiн становить приблизно 5 рокiв для абонентiв 

телефонiї, 3 роки для абонентiв Iнтернету та 3 роки для абонентiв, якi 

користуються послугами з передачi даних (2017 рiк: 6, 4 та 5 рокiв, вiдповiдно). 

Очiкуваний перiод вiдносин з клiєнтом базується на минулiй iсторiї вiдтоку 

абонентiв та очiкуваному розвитку Компанiї. 

Програми лояльностi. Бали винагороди за лояльнiсть клiєнта облiковуються як 

окремий компонент операцiї з продажу, у якiй вони надаються. Частину справедливої 

вартостi отриманої компенсацiї слiд розподiлити мiж балами винагороди, i дохiд має 

вiдстрочитися, базуючись на орiєнтовнiй кiлькостi балiв винагороди, за якими 

звернеться клiєнт. Далi вона визнається доходом у перiодi, протягом якого 

виконуються зобов'язання щодо видачi балiв винагороди. 

Класифiкацiя на поточнi/непоточнi. Актив/зобов'язання класифiкується як 

поточний/поточне, коли вiн/воно очiкується до реалiзацiї (погашення) або є намiр 

продати чи спожити його протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi 

активи/зобов'язання класифiкуються як непоточнi. Фiнансовi iнструменти 

класифiкуються базуючись на їх очiкуваному життi. Вiдстроченi доходи 

класифiкуються як поточнi. Вiдстроченi податковi активи/зобов'язання 

класифiкуються як непоточнi. 

 

4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження 

Компанiя робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, 

показаних в звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та 

судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та 

iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, що за наявних обставин 

вважається об'рунтованим. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує 

професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi 

найбiльше впливають на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, 

якi можуть мати наслiдком значнi коригування балансової вартостi активiв та 

зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 

Строки корисного використання нематерiальних активiв i основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховуються протягом 

строку їх корисного використання. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв 

основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, заснованого на 

досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного 

використання активiв керiвництво бере до уваги умови передбачуваного використання 

активiв, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. 

Змiна будь-яких з цих умов або оцiнок може, в результатi, призвести до коригування 

майбутнiх норм амортизацiї. 

Строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

переглядаються принаймнi щороку, зважаючи на вищезазначенi та iншi важливi 

фактори. У разi суттєвих змiн у розрахункових строках корисного використання, суми 

нарахованого зносу та амортизацiї коригуються перспективно. 

Строки корисного використання основних засобiв були переглянутi, починаючи з 1 

сiчня 2017 року. Змiни по групам були наступнi: 

 До 1 сiчня 2017 р. Пiсля 1 сiчня 2017 р. 

ВОЛЗ, будiвлi та споруди 8-20 8-25 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 5 5 

Iнше 1-5 1-5 

Справедлива вартiсть основних засобiв. Починаючи з 31 грудня 2016 р., балансова 

вартiсть усiх груп основних засобiв (за винятком земельних дiлянок та незавершене 

будiвництво) облiковується згiдно з моделлю переоцiнки. 

Станом на 31 грудня 2016 року оцiнка була здiйснена незалежними оцiнювачами. 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена з шляхом порiвняння з 

ринковою вартiстю вiдповiдних об'єктiв на дату оцiнки (вхiднi данi 2-го рiвня). 

Справедлива вартiсть спецiалiзованої технiки та обладнання була визначена з 

використанням пiдходу залишкової вiдновлюваної вартостi, оскiльки для таких 

об'єктiв не було iнформацiї щодо наявної ринкової вартостi (вхiднi данi 3-го 

рiвня). 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв iз 3-го рiвня iєрархiї, оцiнювачi 

використали пiдхiд залишкової вiдновлюваної вартостi, який базується на 

використаннi вартостi подiбних до них активiв, якi переоцiнюються та коригуються 

на фактичну суму зносу (фiзичний знос, функцiональний знос i економiчне 

знецiнення). Активи, подiбнi до тих, якi оцiнюються, мають вiдповiдати кiльком 

вимогам: (i) мати подiбнi базовi характеристики та параметри оцiнюваного активу; 

(ii) цiни порiвнюваних об'єктiв мають бути близькими в часi до дати оцiнки. 

Для оцiнки фiзичного зносу оцiнювач використав в якостi бази визначення ефективний 

вiк та строк корисного використання. Ефективний вiк був визначений на основi їх 

фактичного вiку з коригуванням на спосiб їх використання та ремонтiв. 

При визначеннi економiчного знецiнення для моделi оцiнки оцiнювач застосував 

основне припущення - дисконтованi прогнознi грошовi потоки за 5 рокiв, 

використовуючи середньозважену вартiсть капiталу 19,9% (зокрема, для визначення 



середньозваженої вартостi капiталу оцiнювачi застосували ставки: безризикова 

ставка у доларах США 2,84%, ризик країни 7,13% тощо) та iндекс споживчих цiн у 

межах 7-11,5%. 

Збiльшення у розрахунковiй ставцi дисконтування (середньозваженiй вартостi 

капiталу) матиме наслiдком суттєво меншу справедливу вартiсть об'єктiв, якi 

оцiнюються; зменшення у ставцi дисконтування матиме наслiдком суттєво бiльшу 

справедливу вартiсть оцiнюваних об'єктiв. 

Компанiя оцiнює необхiднiсть здiйснення переоцiнки вищезазначених основних засобiв 

щороку, беручи до уваги ринковi та неринковi чинники, якi впливають на ймовiрнiсть 

вiдхилення балансової вартостi вiд справедливої вартостi, зокрема, суттєве 

зменшення чи збiльшення у ринкових цiнах, тенденцiях у галузi та економiцi 

(Примiтка 2), змiни у ринкових умовах та iншi чинники. 

У наступнiй таблицi наведено основнi припущення, на основi яких керiвництво 

прогнозувало рух грошових потокiв, визначивши вiдшкодовану вартiсть основних 

засобiв (рiвень 3) для цiлей тестування на знецiнення станом на 31 грудня 2018 

року. 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування 19,9% 

Довгостроковi темпи зростання 5,0% 

Показник зростання валового прибутку 4% в 2019 до 8% в 2023 

Показник валової маржi 77,2% в 2019 до 83,1% в 2023 

Капiтальнi iнвестицiї 140 млн грн. 

Маржа EBITDA 27,3% в 2019 до 37,1% в 2023 

Керiвництво визначило прогнозовану маржу EBITDA на основi минулих показникiв та 

очiкувань на ринку. В розрахунку використовувались середнi темпи зростання в 

галузi. З метою створення моделi дисконтованих грошових потокiв, пiдготовленої 

станом на 31 грудня 2017 року, були застосованi припущення, взятi з ринкових даних 

та внутрiшнiх звiтiв. Всi ключовi припущення, являють собою найкращу оцiнку 

керiвництва майбутнiх тенденцiй у бiзнесi та базуються як на зовнiшнiх, так i на 

внутрiшнiх джерелах. 

У наступнiй таблицi наведено основнi припущення, на основi яких керiвництво 

базувало свої прогнози руху грошових потокiв, визначивши вiдшкодовану вартiсть 

основних засобiв (рiвень 3) для цiлей тестування на знецiнення станом на 31 грудня 

2017 року. 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування 17,5% 

Довгостроковi темпи зростання 5,0% 

Показник зростання валового прибутку 13,4% в 2018 до 9,4% в 2022 

Показник валової маржi 81,6% в 2018 до 83,2% в 2022 

Капiтальнi iнвестицiї 148 млн грн. 

Маржа EBITDA 23,4% в 2018 до 28,0% в 2022 

У наведенiй нижче таблицi показаний аналiз чутливостi справедливої вартостi 

основних засобiв до змiн у ключових припущеннях станом на 31 грудня 2018 року: 

(в тис. грн.) 

Вхiднi данi % змiн Змiна справедливої вартостi 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування +0,5% / -0,5% (28 418) / 30 512 

Довгостроковi темпи зростання +0,5% / -0,5% 18 196 / (17 015) 

Показник зростання валового прибутку +1% / -1% 4 810 / (4 810) 

Показник валової маржi +1% / -1% 45 042 / (45 042) 

Капiтальнi iнвестицiї +1% / -1% (6 401) / 6 401 

Маржа EBITDA +1% / -1% 45 043 / (45 043) 

Компанiя дiйшла висновку, що балансова вартiсть основних засобiв iстотно не 

вiдрiзняється вiд справедливої вартостi основних засобiв на звiтну дату. 

Клiєнтське обладнання. Компанiя купує клiєнтське обладнання, що включає модеми, 

роутери, приставки для цифрового телебачення (IPTV) та iн. Це обладнання Компанiя 

надає абонентам в двох варiантах: i) продаж чи ii) надання в оренду. Компанiя 

визнає придбане клiєнтське обладнання як товарно-матерiальнi запаси. Собiвартiсть 

проданого клiєнтського обладнання вiдноситься до прибутку або збитку. Собiвартiсть 

клiєнтського обладнання, що надається в оренду, перемiщується до складу основних 

засобiв. Амортизацiя клiєнтського обладнання базується на середнiй тривалостi 

корисного використання, що вiдповiдає 3 рокам. 

Перiод вiдносин з клiєнтом. Доходи вiд початкових пiдключень до мережi Компанiї 

вiдстрочуються i визнаються у прибутках чи збитках у перiодах, коли цi доходи 

заробленi, базуючись на середньому очiкуваному перiодi вiдносин з клiєнтами. 

Керiвництво регулярно переглядає свої оцiнки щодо перiоду вiдносин з клiєнтами, 

базуючись на iсторичному досвiдi та своїх планах щодо майбутнього розвитку 

Компанiї. 

Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює 

ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi 

аналiзу по окремих клiєнтах, беручи до уваги наступнi фактори: аналiз торгової та 

iншої дебiторської заборгованостi за термiнами вiд дати виникнення, їх зiставлення 

з термiнами кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан клiєнтiв та погашення 



ними заборгованостi в минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми меншi, нiж оцiнки 

керiвництва, Компанiї доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення. 

Визнання вiдстроченого податкового активу. Вiдстрочений податковий актив - це 

податки на прибуток, якi будуть вiдшкодованi через зниження оподатковуваного 

прибутку в майбутньому, i вiн визнається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi 

податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть того, що 

вiдповiдну податкову вигоду вдасться реалiзувати. При визначеннi сум i термiнiв 

майбутнiх оподатковуваних доходiв i суми податкових вигод, ймовiрних в майбутнiх 

перiодах, керiвництво застосовує судження i розрахунки на пiдставi очiкуваного 

майбутнього оподатковуваного прибутку, який виглядає об'рунтованим за iснуючих 

обставин. Iстотнi змiни в цих розрахунках можуть привести до збiльшення або 

зменшення в наступному перiодi. 

Iсторичнi рiзницi мiж прогнозним i фактичним оподатковуваним прибутком не призвели 

до iстотних коригувань визнаних вiдстрочених податкових активiв. 

Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює 

операцiї з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи здiйснювались такi 

операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовуються професiйнi 

судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти за 

операцiями з пов'язаними сторонами спочатку визнаються за справедливою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Основою для таких суджень є 

цiноутворення щодо подiбних операцiй мiж непов'язаними сторонами та аналiз 

ефективної процентної ставки. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. У випадках, коли справедлива 

вартiсть фiнансових iнструментiв, визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може 

бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з 

використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтування грошових потокiв. В 

якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя зi 

спостережуваних ринкiв. Проте в тих випадках, коли це не є практично здiйсненним, 

необхiдна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження 

включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i 

волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

 

5. Новi стандарти, iнтерпретацiї та змiни, що вступили в силу  

Протягом звiтного року Компанiя застосувала всi новi та переглянутi Мiжнароднi 

Стандарти Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), схваленi Радою з мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО) та Комiтетом iз тлумачень МСФЗ, що вiдповiдають її 

дiяльностi, i якi набули чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. 

Компанiя прийняла МСФЗ 9 вперше. Загалом, суть та ефект змiн в результатi 

прийняття цих нових стандартiв описанi нижче. 

Також Компанiя зробила дострокове застосування МСФЗ 16, який був випущений, але ще 

не вступив у силу. Дострокове застосування дозволяється, але не ранiше, нiж 

компанiя починає застосовувати МСФЗ 15. Внаслiдок того, що Компанiя застосовує 

МСФЗ 15, вона почала використовувати вимоги МСФЗ 16 з 1 сiчня 2018 року. 

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти 

У липнi 2014 року РМСБО опублiкувала остаточну версiю МСФЗ 9: Фiнансовi 

iнструменти, який замiнює МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка та всi 

попереднi версiї МСФЗ 9. МСФЗ 9 об'єднує всi три аспекти бухгалтерського облiку 

для проекту фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, зменшення корисностi 

та облiк хеджування. МСФЗ 9 застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 

застосування. За винятком облiку хеджування, потрiбне ретроспективне застосування, 

але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Для облiку хеджування 

вимоги, як правило, застосовуються перспективно, за деякими обмеженими винятками. 

Компанiя прийняла новий стандарт на необхiдну дiючу дату ретроспективно та 

перерахувала порiвняльну iнформацiю за 2017 рiк. В цiлому, суттєвого впливу на 

звiти про фiнансовий стан та власний капiтал не було, за винятком наслiдкiв 

застосування вимог МСФЗ 9 щодо зменшення корисностi. 

а) Класифiкацiя та визначення  

Компанiя не очiкувала значного впливу на її фiнансову звiтнiсть при застосуваннi 

вимог класифiкацiї та оцiнки МСФЗ 9. 

Торгова дебiторська заборгованiсть проводиться для збору договiрних грошових 

потокiв та, як очiкується, призведе до руху грошових коштiв. Компанiя 

проаналiзувала характеристики контрактних грошових потокiв цих iнструментiв та 

дiйшла висновку, що вони вiдповiдають критерiям оцiнки за амортизованою вартiстю 

згiдно з МСФЗ 9. Отже, перекласифiкацiя цих iнструментiв не потрiбна. 

б) Знецiнення  

МСФЗ 9 вимагає вiд Компанiї фiксувати очiкуванi кредитнi збитки за всiма її 

фiнансовими активами та торговою дебiторською заборгованiстю на основi 12-

мiсячного перiоду або всього строку. Компанiя застосувала спрощений пiдхiд та 



зафiксувала очiкуванi збитки вiд усього строку дебiторської заборгованостi. 

Компанiя визначила, що протягом 2017 року через незабезпеченiсть її дебiторської 

заборгованостi резерв на знецiнення має зрости на 14 451 тис. грн. з вiдповiдним 

збiльшенням вiдстроченого податкового активу на прибуток у сумi 2 601 тис. грн. 

Звiрка суми знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi за минулий 

2017 рiк: 

     Нараховано резерву у 2017 роцi згiдно МСБО 39 Перерахунок 

у 2017 роцi (згiдно з МСФЗ 9) Нараховано резерву у 2017 роцi, пiдкоригована сума 

Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi (Примiтка 29)  (13 

545) (14 451)    (27 996) 

МСФЗ 16 Оренда 

МСФЗ 16 був виданий у сiчнi 2016 р. i замiнює МСБО 17: Оренда, КТМФЗ 4: 

Визначення, чи мiстить угода оренду, ПКТ-15: Операцiйна оренда: заохочення та ПКТ-

27: Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду. МСФЗ 16 

визначає принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду, i 

вимагає вiд орендарiв облiку всiх орендних операцiй за єдиною балансовою моделлю, 

подiбною до облiку фiнансової оренди згiдно з МСБО 17. Стандарт має два виключення 

щодо визнання для орендарiв - оренду "малоцiнних" активiв (наприклад, персональних 

комп'ютерiв) та короткострокової оренди (тобто оренди з термiном оренди 12 мiсяцiв 

або менше). На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання здiйснити оренднi 

платежi (тобто, зобов'язання з оренди) та актив, що представляє собою право 

користування основним активом протягом строку оренди (тобто, актив у формi права 

користування). Орендарi будуть зобов'язанi окремо визнавати процентнi витрати за 

зобов'язанням з оренди та амортизацiйнi вiдрахування на актив у формi права 

користування. 

Орендарям також буде потрiбно перераховувати зобов'язання з оренди пiсля 

виникнення певних подiй (наприклад, змiна строку оренди, змiна майбутнiх орендних 

платежiв, що виникають внаслiдок змiни iндексу або курсу, якi використовуються для 

визначення цих платежiв). Орендар, як правило, визнає суму переоцiнки зобов'язання 

з оренди як коригування активу у формi права користування. 

Облiк у орендодавцiв за МСФЗ 16 iстотно не змiнюється вiдносно нинiшнього облiку 

згiдно з МСБО 17. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати всi оренди, 

використовуючи той самий принцип класифiкацiї, що i в МСБО 17, i розрiзняти два 

види оренди: операцiйну та фiнансову оренду. 

МСФЗ 16 також вимагає вiд орендарiв та орендодавцiв бiльш широкого розкриття 

iнформацiї, нiж згiдно з МСБО 17. 

МСФЗ 16 застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Раннє застосування дозволено, але не ранiше, нiж суб'єкт 

господарювання застосовує МСФЗ 15. Орендар може застосувати стандарт, 

використовуючи повний ретроспективний або модифiкований ретроспективний пiдхiд. 

Положення переходу на новий стандарт дозволяють певнi спрощення. 

Вiдповiднi деталi та ефекти на фiнансову звiтнiсть вiд застосування МСФЗ 16 

розкритi у Примiтках 11 та 22. 

Деякi iншi поправки та iнтерпретацiї приймаються вперше у 2018 роцi, але вони не 

справляють суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, зокрема: 

- МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами - Встановлює нову модель визнання 

доходу, яка замiнює всi iснуючi стандарти та роз'яснення (МСБО 8, МСБО 11, КIМСФЗ 

13, КIМСФЗ 15, КIМСФЗ 18, та Тлумачення ПКТ 31). Надає просту п'ятиступеневу 

модель визнання доходу; 

- Поправки до МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй (випущенi 20 червня 2016 року); 

- Iнтерпретацiя, розроблена Комiтетом з iнтерпретацiй МСФЗ (КIМСФЗ) 22 

Операцiї в iноземнiй валютi та сплачена авансом компенсацiя (випущена 08 грудня 

2016 року); 

- Рiчнi поправки до МСФЗ, 2014-2016 роки (щодо застосування поправок до МСФЗ 1 

та МСБО 28); 

- Поправки до МСБО 40 Перехiд у iнвестицiйну нерухомiсть (випущенi 08 грудня 

2016 року). 

Застосування цих стандартiв не спричинило значного впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї. 

 

6. Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 

Стандарти та поправки до них, що були схваленi, але не набрали чинностi на звiтну 

дату наведено нижче. Компанiя має намiр прийняти цi стандарти, якщо вони 

застосовуються, коли вони стануть чинними. 

МСФЗ 17 Страховi контракти 

Стандарт вимагає, щоб страховi зобов'язання оцiнювалися по поточнiй вартостi, i 

надає бiльш унiфiкований пiдхiд до вимiрювання та представлення iнформацiї по всiх 

страхових контрактах. Цi вимоги призначенi для того, щоб досягнути цiлi 

послiдовного облiку страхових контрактiв. Стандарт роздiляє iнвестицiйнi та 

страховi активностi, причому обидвi цi активностi є важливими сферами бiзнесу 

страхових компанiй, але якi мають абсолютно рiзну економiчну суть. Стандарт 



застосовується до звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля 

цiєї дати. 

Цей стандарт не застосовується до Компанiї. 

Iнтерпретацiя КIМСФЗ 23 Невизначенiсть стосовно порядку облiку податку на прибуток 

Iнтерпретацiя призначена для того, щоб роз'яснити порядок облiку податку на 

прибуток у ситуацiї, коли невiдомо, чи податковий орган погодиться з однiєю чи 

iншою iнтерпретацiєю вимог податкового законодавства. Iнтерпретацiя застосовується 

до звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. 

Поправки до МСФЗ 9 Функцiї передплати з вiд'ємною компенсацiєю 

Цi поправки замiнюють iснуючi вимоги МСФЗ 9 щодо прав закiнчення термiну дiї, 

дозволяючи оцiнку по амортизованiй вартостi (або ж, залежно вiд бiзнес моделi, по 

справедливiй вартостi через iнший сукупний дохiд), навiть у разi вiд'ємної 

компенсацiї. Поправки застосовуються до звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2019 року або пiсля цiєї дати.  

Поправки до МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства 

Поправки вимагають, щоб у договорi з асоцiйованим чи спiльним пiдприємством розмiр 

визнаного прибутку чи збитку залежав вiд того, що вiдбувається з активами - вони 

продаються чи iнвестуються у бiзнес. Поправки застосовуються до звiтних перiодiв, 

що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.  

Щорiчнi вдосконалення МСФЗ, цикл 2015-2017 рокiв (випущенi у груднi 2017 року): 

- МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу та МСФЗ 11 Спiльна дiяльнiсть - Поправки до МСФЗ 3 

роз'яснюють, що коли компанiя отримує контроль над бiзнесом, що є спiльною 

дiяльнiстю, вона переоцiнює частки участi у бiзнесi, якi були у неї ранiше. 

Поправки до МСФЗ 11 роз'яснюють, що коли компанiя отримує спiльний контроль над 

бiзнесом, який є спiльною операцiєю, компанiя не переоцiнює частки участi у 

бiзнесi, якi були у неї ранiше. 

- Поправки до МСБО 12 Податки на прибуток - Поправки роз'яснюють, що вимоги у 

попередньому параграфi 52Б (визнавати податковi наслiдки доходу у формi дивiдендiв 

тодi, коли визнаються операцiї чи подiї, якi створили вiдповiднi прибутки до 

виплати дивiдендiв) застосовуються до всiх податкових наслiдкiв доходу у формi 

дивiдендiв шляхом видалення даного параграфу з параграфу 52А, який має справу лише 

з ситуацiями, коли наявнi рiзнi ставки оподаткування для розподiленого та 

нерозподiленого прибуткiв. 

- Поправки до МСБО 23 Витрати на позики - Поправки роз'яснюють, що якщо будь-

якi конкретнi позики залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив 

буде готовий до його очiкуваного використання або продажу, це запозичення стає 

частиною коштiв, якi суб'єкт господарювання в цiлому запозичує, пiд час розрахунку 

ставки капiталiзацiї на загальнi позики. 

Керiвництво Компанiї очiкує, що коли вищезазначенi стандарти та iнтерпретацiї 

вступлять у силу, вони не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть. На 

звiтну дату Компанiя не планує робити раннє застосування цих стандартiв та 

iнтерпретацiй. 

 

7.  Об'єднання бiзнесу 

Придбання та злиття ММДС 

16 травня 2018 року Компанiя придбала компанiї групи ММДС, якi працюють у сферi 

телекомунiкацiй. 

На дату придбання Компанiя визнала придбанi iдентифiкованi активи, прийнятi 

зобов'язання та неконтрольовану частку в об'єктi придбання. Компанiя оцiнила 

вiдповiднi активи та зобов'язання на дату придбання за їхньою справедливою 

вартiстю, а також неконтроьовану частку за пропорцiйною часткою у чистих активах 

об'єкта придбання. З цiєю метою на дату придбання за допомогою компанiї-

оцiнювальника було проведено переоцiнку основних засобiв. 

Придбанi частки наведенi нижче: 

Назва компанiї в групi ММДС Роль у групi  

Придбана частка, % 

ММДС-Україна, ТОВ Материнська компанiя 100% 

ММДС-Чернiвцi, ТОВ Дочiрня компанiя  100% 

Телекомiнформ, ТОВ Дочiрня компанiя  100% 

Кейбл ТВ-Фiнанси, ТОВ Дочiрня компанiя 5% 

Незважаючи на те, що ММДС-Україна володiла лише часткою 5% у компанiї Кейбл ТВ-

Фiнанси, вона мала повний операцiйний контроль над нею. 

30 листопада 2018 року всi активи та зобов'язання цих компанiй, окрiм Кейбл ТВ-

Фiнанси, були повнiстю влитi у Компанiю (ПрАТ "Фарлеп-Iнвест"). Компанiя Кейбл ТВ-

Фiнанси залишилася дочiрньою. 

Активи та зобов'язання станом на 30 листопада 2018 року: 

   тис. грн. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби   23 924 

Нематерiальнi активи   2 782 



Вiдстроченi податковi активи   28 

Iншi необоротнi активи   2 

Всього необоротних активiв   26 736     

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси   617 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть   16 423 

Передоплати   9 881 

Грошовi кошти та їх еквiваленти   269 198 

ОВДП   146 414 

Iншi оборотнi активи   4 221 

Всього оборотних активiв   446 754 

Всього активiв   473 490    

 

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики   2 307 

Доходи майбутнiх перiодiв - довгостроковi (*)   472 912 

Всього довгострокових зобов'язань   475 219     

Поточнi зобов'язання    

Позики   1 530 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв   253 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть   1 801 

Iншi зобов'язання   13 

Доходи майбутнiх перiодiв - поточнi   19 437 

Всього поточних зобов'язань   23 034 

Всього зобов'язань   498 253 

(*) Доходи майбутнiх перiодiв (довгостроковi) - це цiльове фiнансування, отримане 

на конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц, яке має бути витрачене у 

майбутньому (згiдно з планом конверсiї). 

Також на дату зливання 96 691 тис. грн. накопичених збиткiв були повнiстю влитi у 

Компанiю. 

Вiдповiдна компенсацiя в сумi 69 536 тис. грн. включена у консолiдованому звiтi 

про фiнансовий стан у статтю "Iнша поточна заборгованiсть". 

Придбання ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" 

Протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, ТОВ 

"Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, коли 

Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. 

Станом на 31 грудня 2018 року заборгованiсть Компанiї по компенсацiї перед одним з 

колишнiх акцiонерiв становила 298 тис. грн. Ця компенсацiя включена у 

консолiдованому звiтi про фiнансовий стан у статтю "Iнша поточна заборгованiсть". 

Ця сума була погашена 11 лютого 2019 року. 

 

8.  Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами  

Визначення пов'язаних сторiн наведено в МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо 

пов'язаних сторiн. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює 

iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати суттєвий сплив чи 

спiльний контроль над iншою стороною при прийняттi фiнансових та операцiйних 

рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, якi можуть являти собою 

вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не 

лише юридичнiй формi. 

Умови операцiй з пов'язаними сторонами 

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами станом на кiнець року є 

незабезпеченими, та розрахунки проводяться в грошових коштах. За виключенням iнших 

довгострокових фiнансових зобов'язань, залишки за розрахункам з пов'язаними 

сторонами є безвiдсотковими. Не iснує фiнансових гарантiй, наданих на користь 

Компанiї, чи отриманих вiд будь-якої пов'язаної сторони. В 2018 та 2017 роках 

Компанiя не визнавала жодних забезпечень пiд дебiторську заборгованiсть вiд 

пов'язаних сторiн. 

Типи вiдносин з пов'язаними сторонами для тих пов'язаних сторiн, з якими Компанiя 

вступала в iстотнi операцiї або мала iстотнi баланси на звiтнi дати, представленi 

нижче. 

Залишки по розрахункам з пов'язаними сторонами були наступними: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 Компанiї, що знаходяться пiд спiльним контролем Асоцiйованi компанiї СКМ

 Компанiї, що знаходяться пiд спiльним контролем Асоцiйованi компанiї СКМ 

Торгова i iнша дебiторська заборгованiсть, валова сума 7 192 2 155 65 708

 4 

ОВДП (Примiтка 17) 145 773 - - - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 131 238 - 14 050 - 

Поворотна фiнансова допомога видана 8 913 - 57 538 - 

Передоплати 5 083 36 2 023 4 



Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (19 538) (747) (20 082) (2) 

Iншi поточнi зобов'язання (69 536) - - - 

Аванси отриманi вiд клiєнтiв (319) (1) (211) - 

Позики (Примiтка 21) - - (45 728) - 

Фiнансова допомога отримана вiд пов'язаних сторiн (224 351) - (224 351)

 - 

Заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам за отриманими кредитами (Примiтка 21)

 - - (35) -     

Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк були наступними: 

 2018 рiк 2017 рiк 

 Компанiї, що знахо-дяться пiд спiльним контролем Асоцiйо-ванi компанiї 

СКМ Ключовий управлiн-ський персонал Компанiї, що знахо-дяться пiд спiльним 

контролем Асоцiйо-ванi компанiї СКМ Ключовий управлiн-ський персонал 

Дохiд 74 162 18 887 - 54 271 34 - 

Операцiйнi витрати (34 713) (568) - (60 760) (12) - 

Фiнансовi доходи 1 957 - - 1 422 - - 

Фiнансовi витрати (909) - - (9 781) - - 

Фiнансовi доходи/(витрати) по ОВДП (Примiтка 17) (22) - - - -

 - 

Придбання основних засобiв (5 496) - - (1 872) - - 

Дохiд i торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (валова) 

В 2018 роцi Компанiя надала послуги доступу до мережi, взаємоз'єднання та оренди 

каналiв клiєнтам, що є пов'язаними сторонами Компанiї, на суму 93 049 тис. грн. 

(2017 рiк: 54 305 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2017 року баланс торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

включав в себе безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу, надану пов'язанiй 

сторонi в сумi 57 538 тис. грн. У лютому 2018 р. дана фiнансова допомога була 

повнiстю виплачена. 

Станом на 31 грудня 2018 року баланс поворотної фiнансової допомоги складається з 

суми, наданої ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси". 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на 31 грудня 2018 в банку пiд загальним контролем Компанiя мала 131 238 

тис. грн. грошових коштiв та їх еквiвалентiв (31 грудня 2017 року: 14 050 тис. 

грн.). 

Операцiйнi витрати, торгова кредиторська заборгованiсть, передоплати та iнша 

нефiнансова дебiторська заборгованiсть 

Операцiйнi витрати включають в себе витрати по взаємоз'єднаннях, орендi примiщень, 

лiнiй зв'язку та iнше, що надавалися компанiями, що знаходяться пiд спiльним 

контролем та iншими пов'язаними сторонами. 

Торгова кредиторська заборгованiсть та передоплати компанiям, що перебувають пiд 

спiльним контролем та iншим пов'язаним сторонам складають суми за взаємоз'єднання 

та оренду лiнiй зв'язку. Торгова кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними 

сторонами є безвiдсоткова та погашаються в ходi звичайної комерцiйної дiяльностi. 

Вiдсотковi кредити та позики, фiнансова допомога та нарахованi вiдсотки за 

отриманими кредитами 

Станом на 31 грудня 2017 року баланс по кредиту, отриманому вiд українського 

банку, що є компанiєю, що знаходиться пiд спiльним контролем, складав 45 728 тис. 

грн. Ефективна вiдсоткова ставка станом на 31 грудня 2017 року становила 17,5% 

рiчних. Залишок нарахованих вiдсоткiв станом на 31 грудня 2017 року складав 35 

тис. грн. 

16 лютого 2018 р. цей кредит був повнiстю погашений; зокрема: тiло в сумi 45 728 

тис. грн.; нарахованi вiдсотки в сумi 1 140 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2018 року залишок фiнансової допомоги, отриманої вiд компанiй, 

що знаходяться пiд спiльним контролем, складав 224 351 тис. грн. (31 грудня 2017 

року: 224 351 тис. грн.). 

У 2017 та 2018 роках було отримано 117 570 тис. грн. фiнансової допомоги вiд 

материнської компанiї. Також у 2018 роцi було погашено 117 570 тис. грн. 

вiдповiдної фiнансової допомоги (2017: 117 835 тис. грн). 

Фiнансовi доходи 

В 2018 роцi фiнансовий дохiд включав 1 957 тис. грн. вiдсоткiв по залишкам на 

розрахункових рахунках в українському банку, що є компанiєю, що знаходиться пiд 

спiльним контролем (2017 рiк: 1 422 тис. грн.). 

Фiнансовi витрати 

В 2018 та 2017 роках фiнансовi витрати включали нарахованi вiдсотки за кредитом 

вiд українського банку, що знаходиться пiд спiльним контролем, та банкiвськi 

комiсiї, нарахованi цим банком. 

Придбання основних засобiв 

В 2018 роцi Компанiя придбала основнi засоби у компанiй, що перебувають пiд 

спiльним контролем, за грошовi кошти в розмiрi 5 496 тис. грн. (2017 рiк: 1 872 

тис. грн.). 

Винагорода ключового управлiнського персоналу 



До складу ключового управлiнського персоналу входять 9 керiвникiв вищої ланки 

(2017 рiк: 8 керiвникiв вищої ланки). В 2018 роцi загальна сума винагороди 9 

керiвникiв вищої ланки була включена в операцiйнi витрати i складала 25 682 тис. 

грн. (2017 рiк: 21 301 тис. грн.). Винагорода ключового управлiнського персоналу 

складається з заробiтної плати, премiй та iнших виплат. 

 

9. Iнвестицiї у дочiрнi компанiї 

Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя має наступнi дочiрнi компанiї: ПрАТ "Свiт" 

та ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси". 

Незважаючи на той факт, що Компанiя володiє лише 5% ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси", вона 

здiйснює повний операцiйний контроль над ним. 

Також протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, 

коли Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. Тому станом на 31 грудня 2018 

року ця компанiя не консолiдується. 

Станом на 31 грудня 2018 року деталi по вiдповiдним iнвестицiям були наступнi: 

Компанiя Країна Iндустрiя Частка, % Сума 

ПрАТ "Свiт" Україна Телекомунiкацiї 82,4% 34 

ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси" Україна Телекомунiкацiї 5% 2 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз"* Україна Телекомунiкацiї 100% 301     

Всього            337    

 (*будь ласка, див. вище) 

У сiчнi 2019 року була здiйснена переоцiнка акцiй ПрАТ "Свiт". Переоцiнена 

вартiсть - 34 тис. грн. У зв'язку з цим iнвестицiя Компанiї у ПрАТ "Свiт" була 

переоцiнена станом на 31 грудня 2018 року. 

Станом на 31 грудня 2017 року деталi по вiдповiдним iнвестицiям були наступнi: 

Компанiя Країна Iндустрiя Частка, % Сума 

ПрАТ "Свiт" Україна Телекомунiкацiї 82,4% 10 403     

Всього            10 403    

 

10. Основнi засоби 

Рух основних засобiв наведений нижче: 

 Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди Телекомунi-кацiйне обладнання та мережевi 

комутатори Iнше Незавершене будiвництво, невстанов-лене та демонтоване 

обладнання Всього 

Станом на 1 сiчня 2017 р. 

Первiсна вартiсть 366 620 224 842 81 891 65 650 739 003 

Накопичений знос (28 753) (24 267) (45 684) - (98 704) 

Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 2017 р.  337 867 200 575 36 207

 65 650 640 299 

Надходження            -             -             -       84 864      

84 864 

Перемiщення      38 489      25 953      18 288     (82 730)              -  

Вибуття       (81)             (5)        (4 978)           (787)       

(5 851)   

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 29)     (18 967)       (42 983)       

(15 798)        -      (77 748)   

Знецiнення      (26 286)       (10 597)           (304)        (19 

250)       (56 438)   

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р.     331 022    172 943      33 415      

47 747    585 127 

Станом на 31 грудня 2017 р. 

Первiсна вартiсть   405 736    248 457     85 504    47 747   787 443 

Накопичений знос     (74 714)       (75 514)       (52 089)              

-    (202 317)   

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р.    331 022    172 943      33 415      

47 747    585 127 

Надходження -  -  -  72 556 72 556 

Перемiщення             44 367            7 161         7 127     (58 

655)                -  

Вибуття         (13 004)    (61)  (1 936)   (6 218)   (21 219)   

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 29)      (23 336)   (36 929)   (10 314)   

-  (70 579)   

Знецiнення                -                 -              -        (3 754)             

(3 754)   

Злиття компанiй (Примiтка 7)        1 350              2 408              58      

20 108          23 924 

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.    340 399       145 522        

28 350      71 784        586 055 

Станом на 31 грудня 2018 р. 

Первiсна вартiсть    437 148     260 722      88 240     71 784    857 893 



Накопичений знос         (96 749)    (115 200)    (59 890)   -   (271 

839)   

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.   340 399         145 522      

28 350      71 784        586 055 

Станом на 31 грудня 2017 року будiвлi, телекомунiкацiйне обладнання та мережевi 

комутатори з балансовою вартiстю 192 609 тис. грн. були переданi в заставу банку, 

що є пов'язаною стороною, в якостi забезпечення по кредиту (Примiтка 32). Станом 

на 31 грудня 2018 року не було основних засобiв в заставi, оскiльки кредит був 

повнiстю погашений в лютому 2018 року.   

Станом на 31 грудня 2018 року основнi засоби з первiсною вартiстю 50 955 тис. грн. 

(31 грудня 2017 року: 48 351 тис. грн.) були повнiстю замортизованi, але все ще 

використовувались Компанiєю. 

Якщо б основнi засоби облiковувались за методом iсторичної вартостi, їх балансова 

вартiсть на 31 грудня була б наступною: 

 2018 р. 2017 р. 

Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди 114 792 84 384 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 50 652 46 444 

Iнше 15 328 17 304 

Загальна балансова вартiсть 180 772 148 132 

Станом на 31 грудня 2018 року резерв переоцiнки, визнаний в iншому сукупному 

доходi, складав 274 084 тис. грн. (31 грудня 2017 року: 319 786 тис. грн.). 

Загальний ефект переоцiнки вартостi основних засобiв склав 429 642 тис. грн. 

Резерв переоцiнки був визнаний в iншому сукупному доходi в сумi 480 878 тис. грн. 

Знецiнення визнане в складi прибутку та збитку в сумi 51 236 тис. грн. 

Компанiя визнає додатковi витрати на отримання договорiв з клiєнтами як актив, 

якщо вона сподiвається вiдшкодувати цi витрати (Примiтка 28). Серед таких витрат є 

частина комiсiйної винагороди агентам та частина оренди кол-центру, якi напряму 

стосуються отримання нових клiєнтiв. Цi витрати представленi у групi 

"Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори" вище. 

У 2018 роцi таких витрат було 282 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). Вони амортизуються 

за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з клiєнтом. 

У 2018 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 21 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). 

Також Компанiя визнає активом витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом 

(Примiтка 28). Це наступнi витрати на пiдключення (якi напряму стосуються 

вiдповiдного договору). Зокрема, у 2018 роцi таких витрат було 1 120 тис. грн 

(2017: 0 тис. грн.). У 2018му роцi амортизацiї цього активу не було. Цi витрати 

представленi у групi "Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори" вище.  

 

11. Актив з права використання 

Рух активу з права використання наведений нижче: 

1.  Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди Iнше Всього 

Станом на 1 сiчня 2018 р.    

Первiсна вартiсть - - - 

Накопичений знос - - - 

Чистова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 р. - - - 

Надходження      398 747    1 356    400 103 

Вибуття       (62 512)            (279)         (62 791) 

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 29)      (29 798)            (207)         

(30 005) 

Чистова балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.     306 437           870           

307 307    

Станом на 31 грудня 2018 р.    

Первiсна вартiсть      333 919            1 046           334 965    

Накопичений знос       (27 482)             (176)           (27 658)   

Чистова балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.      306 437          870           

307 307    

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. у первiснiй вартостi не було змiнних 

орендних платежiв, якi залежать вiд iндексу чи ставки. Також не було оренди з 

гарантiями лiквiдацiйної вартостi або оренди, яка ще не почалася, по якiй у 

Компанiї є зобов'язання. 

Сума витрат, пов'язаних з орендою, щодо якої Компанiя застосувала практичний 

прийом, описаний у параграфi 5а МСФЗ 16 (оренда зi строком менш нiж 12 мiсяцiв), 

становила 2 427 тис. грн. за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.  

 

12. Нематерiальнi активи 

Рух нематерiальних активiв показаний нижче: 

 Програмне забезпе-чення Лiцензiї Iнше Невста-новлене програмне забезпе-

чення Всього 

Станом на 1 сiчня 2017 р. 

Первiсна вартiсть     59 297         6 922           6 104    858           

73 181 



Накопичений знос  (46 664)   (1 489) (5 936) -       (54 089) 

Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 2017 р.      12 633      5 433      168     

858    19 092 

Надходження -  -   -       16 444            16 444    

Перемiщення 14 235 865 20      (15 120)                       -    

Знецiнення  (3 542)   -  -  -  (3 542)    

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 29)  (16 306)    (1 417)    (119)   - 

 (17 842)    

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р.  7 020    4 881   69         

2 182          14 152 

Станом на 31 грудня 2017 р. 

Первiсна вартiсть        69 613          7 392           3 724          2 182            

82 911    

Накопичений знос  (62 593)    (2 511)    (3 655)   -  (68 759)    

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 7 020         4 881     69         

2 182            14 152   

Надходження                    -               -                  -       

12 927      12 927 

Перемiщення  11 534 349 392      (12 275)              - 

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 29)  (4 627)    (1 486)    (76)   -       

(6 189)   

Злиття компанiй (Примiтка 7) 22 2 358 -  402        2 782 

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р. 13 949  6 102  385  3 

236  23 672 

Станом на 31 грудня 2018 р. 

Первiсна вартiсть    48 097            12 484                 3 863            

3 238      67 680 

Накопичений знос  (34 148)    (6 382)    (3 478)   -     (44 008)   

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.  13 949  6 102  385  3 

238  23 672 

Основнi лiцензiї Компанiї станом на 31 грудня: 

Серiя i номер Покриття Лiцензiя Дата початку Дата закiнчення Чиста 

балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р. Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 

2017 р.        

ДЛ 000155 Регiональна Надання послуг фiксованого мiжнародного та мiжмiського 

телефонного зв'язку 2 квiтня 2016 року 1 квiтня 2021 року 2 545 3 635 

ДЛ 000735 Регiональна Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

 30 листопада 2016 року 29 листопада 2021 року 21 30 

ДЛ 000736 Регiональна Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

 30 листопада 2016 року 29 листопада 2021 року 116 156 

 

13. Товарно-матерiальнi запаси 

Нижче представленi товарно-матерiальнi запаси: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Товари 2 603 2 088 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1 793 884 

Iншi запаси 1 088 413 

Запаснi частини  613 417 

Паливо 133 144 

Всього товарно-матерiальних запасiв 6 230 3 946 

Протягом 2018 року 9 528 тис. грн. (2017: 8 432 тис. грн.) товарно-матерiальних 

запасiв були визнанi як витрати. Деталi даних витрат наступнi: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Утримання примiщень та транспортних засобiв (4 652) (4 187) 

Собiвартiсть клiєнтського обладнання  (2 475) (2 782) 

Витрати на маркетинг (464) (185) 

Обслуговування мережi (294) (89) 

Професiйнi витрати (2) (11) 

Охорона - (2) 

Iншi витрати (1 641) (1 176) 

Всього (9 528) (8 432) 

Сума списання (уцiнки) товарно-матерiальних запасiв, визнана як витрати у 2018 

роцi становила 1 208 тис. грн. (2017: 183 тис. грн.). 

 

14. Iншi оборотнi активи 

Нижче представленi iншi оборотнi активи: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

ПДВ до отримання 6 182 3 300 

Iншi податки та обов'язковi платежi  92 115 

Всього iнших оборотних активiв 6 274 3 415 

 



15. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

Нижче представлена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Дебiторська заборгованiсть   

Торгова дебiторська заборгованiсть          106 277               99 219    

Резерв пiд зменшення корисностi           (39 464)             (40 136)   

Торгова дебiторська заборгованiсть - чиста сума            66 813               

59 083    

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 38 224 85 195 

Резерв пiд зменшення корисностi                (485)                  (489)   

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть - чиста сума            37 739               

84 706    

Всього торгової та iншої дебiторської заборгованостi          104 552             

143 789    

На звiтну дату торгова та iнша дебiторська заборгованiсть була деномiнована в 

наступних валютах: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Українська гривня 91 615 120 370 

Долари США 8 264 18 783 

Євро 4 673 4 636 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 104 552 143 789 

У сумi резерву пiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi вiдбулися наступнi змiни: 

 2018 р. 2017 р.  

Станом на 1 сiчня (40 625) (17 061) 

Нараховано резерву протягом року (Примiтка 29) (10 742) (27 996) 

Злиття компанiй (Примiтка 7) (568) - 

Суми, списанi протягом року як безнадiйнi 11 986 4 432 

Станом на 31 грудня (39 949) (40 625) 

Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та 

iншої дебiторської заборгованостi представлений нижче: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 Торгова дебiторська заборго-ванiсть Iнша дебiторська заборго-ванiсть

 Торгова дебiторська заборго-ванiсть Iнша дебiторська заборго-ванiсть 

Непрострочена i незнецiнена дебiторська заборгованiсть:     

- Абонентiв - юридичних осiб 11 104 - 5 564 - 

- Абонентiв - фiзичних осiб - - - - 

- Операторiв 17 541 - 16 417 - 

- Iнших 4 12 182 - 60 415 

Всього непростроченої i незнецiненої дебiторської заборгованостi 28 649 12 

182 21 981 60 415 

Простроченi та знецiненi статтi дебiторської заборгованостi (валова сума):  

   

- less than 30 days 17 369 - 19 186 - 

- 31-60 днiв 11 700 1 266 14 108 - 

- 61-90 днiв 4 291 - 7 441 - 

- 91-180 днiв 6 442 - 8 106 - 

- 181-270 днiв 5 071 - 6 268 - 

- 271-360 днiв 4 992 - 4 222 - 

- понад 360 днiв 27 763 24 776 17 907 24 780 

Всього простроченої i знецiненої дебiторської заборгованостi 77 628 26 

042 77 238 24 780 

Резерв пiд зменшення корисностi (39 464) (485) (40 136) (489) 

Всього 66 813 37 739 59 083 84 706 

У Компанiї вiдсутня значна концентрацiя кредитного ризику, оскiльки клiєнтська 

база Компанiї є високодиверсифiкованою i керiвництво здiйснює регулярний 

монiторинг здатностi клiєнтiв погасити їх заборгованiсть. 

Також Компанiя має довгострокову торгову дебiторську заборгованiсть, яка 

представляє собою довгострокову частину дебiторської заборгованостi за продане в 

розстрочку клiєнтське обладнання, i яка оцiнюється за амортизованою вартiстю 

(дисконтується). Станом на 31 грудня 2018 року довгострокова торгова дебiторська 

заборгованiсть становила 3 340 тис. грн. (31 грудня 2017 року: 1 465 тис. грн). 

 

16. Передоплати 

 Нижче представленi передоплати: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Передоплати 15 323 10 044 

Компенсацiя завданих збиткiв - 46 

Всього передоплат 15 323 10 090 

 

17. ОВДП 



28 вересня 2018 року ММДС (дочiрнє пiдприємство Компанiї на той момент) придбало 

доларовi облiгацiї внутрiшньої державної позики (т.зв. "ОВДП"), емiтованi у 

доларах США з номiнальною цiною 1 000 доларiв США за 1 ОВДП. У листопадi 2018 р., 

коли вiдбулося влиття ММДС у Компанiю, цi ОВДП стали частиною поточних активiв 

Компанiї. 

Деталi придбання станом на 28 вересня 2018 р. наступнi: 

Код ОВДП Номiнальний купон, % рiчних Ефективна ставка вiдсотку, % Кiлькiсть, 

шт.  

Загальна номiнальна цiна, тис. дол. США  

Строк погашення 

UA4000201453 н.д. 4,19% 2 500 2 500 19 червня 2019 р. 

UA4000198469 5,34% 4,50% 2 800 2 800 10 липня 2019 р. 

Всього   5 300 5 300  

Цей фiнансовий iнструмент оцiнюється методом амортизованої вартостi. Станом на 31 

грудня 2018 р. вартiсть цих ОВДП була наступною: 

Код ОВДП    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. грн. 

UA4000201453 2 449 67 810 

UA4000198469 2 816 77 963 

Всього    5 265 145 773 

Також протягом 2018 року були нарахованi наступнi доходи та витрати: 

Стаття доходу/витрат    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. 

грн. 

Процентнi доходи 23 623 

Ефект дисконтування, дохiд/(витрати) 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi(3) n/a (74) (572) 

Всього    20 (23) 

 

18. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на звiтну дату грошовi кошти та їх еквiваленти були наступними: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Залишки на поточних банкiвських рахунках 131 785 14 414 

Короткостроковi депозити 150 000 - 

Всього грошових коштiв та еквiвалентiв 281 785 14 414 

У 2018 роцi вiдсотки по залишкам на поточних банкiвських рахунках були 

фiксованими, зi ставкою вiд 9,5% до 11% (2017: вiд 8,5% до 9%). 

Короткостроковi депозити складаються з депозиту в Альфа-банку з вiдсотковою 

ставкою 19,5% рiчних та строком погашення 01 квiтня 2019 р. Цей депозит був 

повнiстю погашений на цю дату. 

Станом на звiтну дату грошовi кошти та їх еквiваленти були деномiнованi в таких 

валютах: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Українськi гривнi  

267 847 5 651 

Євро 3 472 4 700 

Долари США 10 466 4 063 

Всього грошових коштiв та еквiвалентiв          281 785 14 414 

Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв не були 

простроченими чи знецiненими. 

 

19. Акцiонерний капiтал 

 Кiлькiсть акцiй, шт. Акцiонерний капiтал 

Станом на 31 грудня 2017 р. 85 243 867 852 439 

Станом на 31 грудня 2018 р. 85 243 867 852 439 

Станом на 31 грудня 2018 року авторизований та повнiстю оплачений акцiонерний 

капiтал складав 85 243 867 звичайних акцiй (31 грудня 2017 року: 85 243 867) з 

номiнальною вартiстю 10 гривень за акцiю. 

Прибуток на акцiю: 

Рiк Середньорiчна кiлькiсть акцiй, шт. (Збиток)/ прибуток, 

тисяч гривень (Збиток)/ прибуток на 1 акцiю, гривень 

2017 85 243 867 (18 975) (0,2226) 

2018 85 243 867 (16 883) (0,1981) 

Компанiя розподiляє отриманий прибуток як дивiденди або переводить його в резерви 

на пiдставi своєї фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку. 

 

20. Резерв переоцiнки 

Змiни у резервi переоцiнки були наступними: 

Залишок на 1 сiчня 2017  395 155   

Iнший сукупний дохiд за рiк (переоцiнка активiв у зонi АТО)  (28 871) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв  (46 498) 

Залишок на 31 грудня 2017  319 786      



Злиття компанiй (Примiтка 7)  1 900 

Iнший сукупний дохiд за рiк (переоцiнка основних засобiв)  (310) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв  (47 292)   

Залишок на 31 грудня 2018  274 084    

Сума рекласифiкацiї з резерву переоцiнки до непокритих збиткiв дорiвнює рiзницi 

мiж амортизацiєю на дооцiнений актив i амортизацiєю, визначеною на основi 

собiвартостi цього актива (зiгдно з МСБО 12.64). 

 

21. Позики 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Довгостроковi позики   

Iншi довгостроковi позики 3 678 3 886 

Мiнус поточна частина довгострокових позик (960) (1 063) 

Всього довгостроковi позики 2 718 2 823 

Поточнi позики   

Поточна частина довгострокових позик 960 46 791 

Нарахованi вiдсотки за банкiвським кредитом (Примiтка 8) - 35 

Всього поточнi позики 960 46 826 

Всього позик 3 678 49 649   

Ефективна вiдсоткова ставка по банкiвському кредиту, деномiнованому в українськiй 

гривнi, розкрита в Примiтцi 8. 

Нижче вказанi термiни погашення довгострокових позик Компанiї: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Довгостроковi позики з термiном погашення:  

- Вiд 1 до 2 рокiв 364 446 

- Вiд 2 по 5 рокiв 1 164 935 

- Понад 5 рокiв 1 190 1 442 

Всього позик 2 718 2 823 

Станом на 31 грудня 2017 року позики в загальнiй сумi 45 728 тис. грн. були 

забезпеченi основними засобами (Примiтка 10). Станом на 31 грудня 2018 року не 

було основних засобiв в заставi, оскiльки кредит був повнiстю погашений в лютому 

2018 року. 

 

22. Оренднi зобов'язання 

Оренднi зобов'язання представленi нижче: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.  

Довгостроковi 267 745 - 

Короткостроковi  62 405 - 

Всього орендних зобов'язань 330 150 - 

У 2018 роцi процентнi витрати по орендним зобов'язанням становили 62 973 тис. грн. 

(2017: 0 тис. грн.). 

У 2018 роцi загальний обсяг вiдтоку грошових коштiв за оренду становив 70 228 тис. 

грн. (2017: 0 тис. грн.), зокрема 2 427 тис. грн. щодо короткострокової оренди 

(2017: 0 тис. грн.), 4 828 тис. грн. (2017: 0 тис. грн.) щодо оплати тiла орендних 

зобов'язань та 62 973 тис. грн. (2017: 0 тис. грн.) щодо оплати вiдсоткiв орендних 

зобов'язань. 

 

23. Iншi зобов'язання 

Iншi зобов'язання представленi нижче: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.  

Нарахування по невикористаним вiдпусткам 10 070 13 264 

Нарахованi премiї 15 820 8 425 

Всього iнших зобов'язань   25 890 21 689 

 

24. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Нижче наведена кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 

кредиторська заборгованiсть: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.  

Торгова кредиторська заборгованiсть   

Торгова кредиторська заборгованiсть                20 526                    

45 809 

Нарахованi витрати                  11 785 9 050 

Кредиторська заборгованiсть за придбання основних засобiв та нематерiальних 

активiв           21 747 20 077 

Всього торгової кредиторської заборгованостi 54 058 74 936 

Iнша кредиторська заборгованiсть   

ПДВ до сплати - 8 998 

Заборгованiсть по розрахункам з працiвниками - 7 344 

Всього iншої кредиторської заборгованостi           - 16 342 

Всього торгової на iншої кредиторської заборгованостi 54 058 91 278 



Станом на звiтну дату торгова кредиторська заборгованiсть була деномiнована в 

таких валютах: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.  

Українська гривня 44 863 56 933 

Євро 3 695  3 573 

Долари США 4 783 13 553 

Росiйськi рублi 717 877 

Всього торгової кредиторської заборгованостi 54 058 74 936 

 

25. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

Валовi суми фiнансових активiв i зобов'язань, якi пiдлягають взаємозалiку, 

представленi в таблицi: 

Станом на 31 грудня 2018 р. Валова  

сума Валова сума взаємозалiку, визнана в звiтi про фiнансовий стан Чиста сума, 

представлена в звiтi про фiнансовий стан 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 15) 106 503  (1 951)

 104 552 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 24) (56 009)  1 951   (54 

058) 

 

Станом на 31 грудня 2017 р. Валова  

сума Валова сума взаємозалiку, визнана в звiтi про фiнансовий стан Чиста сума, 

представлена в звiтi про фiнансовий стан 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 15) 145 869 (2 080)

 143 789 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 24) (93 358) 2 080 (91 

278) 

Фiнансовi активи та зобов'язання пiдлягають взаємозалiку у випадку, коли договори 

мiж Компанiєю та контрагентом дозволяють розрахунок в результатi взаємозалiку 

вiдповiдних фiнансових активiв та зобов'язань в разi узгодження такого 

взаємозалiку. У разi вiдсутностi такого узгодження фiнансовi активи та 

зобов'язання погашаються в валових сумах. Основнi угоди з взаємозалiком - це угоди 

з нацiональними операторами. 

 

26. Доходи майбутнiх перiодiв 

Доходи майбутнiх перiодiв складаються з поточних та довгострокових. 

Поточнi доходи майбутнiх перiодiв включають: i) разову плату за пiдключення, що 

включається до складу доходу протягом очiкуваного строку вiдносин Компанiї з 

абонентом; ii) дохiд вiд абонентiв з рiчною платою за послуги, що надаються 

Компанiєю, та включаються до складу доходу рiвномiрно протягом року; iii) 

короткострокову частину компенсацiї, отриманої вiд українських мобiльних 

операторiв на конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц (згiдно з планом 

конверсiї). Змiни в розрiзi цих категорiй були наступними: 

 Разова плата за пiдключення Рiчна абонентська плата  

Компенсацiя на конверсiю (короткострокова частина) Всього 

Станом на 1 сiчня 2017 р. 14 220 4 594 - 18 814 

Змiна в облiкових оцiнках 6 905 - - 6 905     

Визнано протягом року 2 139 - - 2 139 

Вiднесено до складу доходу (5 493) (4 594) - (10 087)                 

Станом на 31 грудня 2017 р. 17 771 ? ? 17 771 

Злиття компанiй (Примiтка 7) - - 19 437 19 437 

Визнано протягом року 770 - - 770 

Вiднесено до складу доходу (7 830) - - (7 830) 

Станом на 31 грудня 2018 р. 10 711 ? 19 473 30 148 

Змiна в облiкових оцiнках стосується змiни у очiкуваному перiодi вiдносин з 

клiєнтом (Примiтка 4). 

Довгостроковi доходи майбутнiх перiодiв - це цiльове фiнансування, отримане на 

конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц, яке має бути витрачене у 

майбутньому (згiдно з планом конверсiї) (Примiтка 7). 

 

27. Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання станом на 31 грудня були наступними: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

ФIНАНСОВI АКТИВИ 

Борговi iнструменти за амортизованою вартiстю: 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 15) 104 552 143 789 

ОВДП (Примiтка 17) 145 773 -   

Всього фiнансових активiв 250 325 143 789 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Iншi фiнансовi зобов'язання за амортизованою вартiстю, iншi, нiж позики: 



Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 24) 54 058 91 278 

Iнша поточна заборгованiсть 70 072 - 

Оренднi зобов'язання (Примiтка 22) 330 150 -   

Всього iнших фiнансових зобов'язань 454 280 91 278 

 

28. Дохiд 

Нижче представлений аналiз доходу за категорiями: 

 2018 р.  2017 р. 

Дохiд вiд надання послуг оптовим клiєнтам                192 706 187 365 

Дохiд вiд надання послуг роздрiбним клiєнтам:  

- Телефонiя                184 852 217 538 

- Широкосмуговий доступ до Iнтернету                148 300  139 149 

- Передача даних                  18 873 16 067 

- IPTV                    6 118   7 692 

- Обслуговування телекомунiкацiйних мереж                  26 548   7 990 

- Iншi доходи                  60 608    42 479 

Всього доходу 638 005  618 280 

Аналiз доходу по регiонам представлений нижче: 

 2018 р. 2017 р. 

Виручка вiд продажу на внутрiшньому ринку                 533 638  511 540 

Виручка вiд продажу на зарубiжному ринку                 104 367 106 740 

Всього доходу 638 005  618 280 

Компанiя визнає додатковi витрати на отримання договорiв з клiєнтами як актив, 

якщо вона сподiвається вiдшкодувати цi витрати. Серед таких витрат є частина 

комiсiйної винагороди агентам та частина оренди кол-центру, якi напряму стосуються 

отримання нових клiєнтiв. Цi витрати представленi у групi "Телекомунiкацiйне 

обладнання та мережевi комутатори", яка є частиною основних засобiв (Примiтка 10). 

У 2018 роцi таких витрат було 282 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). Вони амортизуються 

за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з клiєнтом. 

У 2018 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 21 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). 

Також Компанiя визнає активом витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом. 

Це наступнi витрати на пiдключення (якi напряму стосуються вiдповiдного договору). 

Зокрема, у 2018 роцi таких витрат було 1 120 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). У 

2018му роцi амортизацiї цього активу не було. Цi витрати представленi у групi 

"Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори" , яка є частиною основних 

засобiв (Примiтка 10). 

 

29. Операцiйнi витрати, чиста сума 

 2018 р. 2017 р.   

Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату           (220 557)           

(178 333)    

Амортизацiя (Примiтки 10,11,12)          (106 773)               (95 590)    

Витрати на взаємоз'єднання             (93 603)               (83 493)    

Утримання примiщень та транспортних засобiв             (38 509)               

(35 861)    

Оренда каналiв             (33 581)               (68 459)    

Обслуговування мережi             (13 210)               (14 156)    

Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi (Примiтка 15)        (10 

742)               (27 996)    

Оренда кол-центру                (8 913)                  (9 798)    

Професiйнi витрати                (6 428)               (14 619)    

Охорона                (5 498)                  (4 995)    

Знецiнення необоротних активiв                (5 035)               (23 

530)    

Собiвартiсть телевiзiйного контенту                (4 906)                  

(6 343)    

Витрати на маркетинг                (3 571)                  (3 411)    

Собiвартiсть клiєнтського обладнання               (2 485)                  

(2 773)    

Короткострокова оренда (2 427) - 

Операцiйна оренда примiщень, землi i обладнання                -            

(43 972)    

Комiсiйнi винагороди агентам                (2 167)                  (2 

518)    

Списання (уцiнка) товарно-матерiальних запасiв (Примiтка 13) (1 208) (183) 

Iншi витрати             (40 310)               (20 495)    

Iншi операцiйнi доходи              5 074          540 

Всього операцiйних витрат, чиста сума (594 849) (635 985)  

До складу витрат на персонал в 2018 роцi включенi витрати по єдиному соцiальному 

внеску в розмiрi 34 101 тис. грн. (2017 рiк: 26 712 тис. грн.). 

 



30. Фiнансовi доходи та витрати, чиста сума 

 2018 р. 2017 р. 

Процентнi доходи 5 008 1 422 

Процентнi витрати:   

- банкiвськi позики (1 105) (9 144) 

- оренднi зобов'язання (62 973) - 

Iншi фiнансовi витрати (72) (1 128) 

Всього фiнансових доходiв i витрат, чиста сума (59 142) (8 850) 

 

31. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: 

 2018 р. 2017 р. 

Витрати з поточного податку на прибуток - - 

(Дохiд)/витрати з вiдстроченого податку на прибуток (20) (6 858) 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток (20) (6 858) 

Iнший сукупний дохiд 2018 р. 2017 р. 

Ефект вiдстроченого податку на прибуток в результатi переоцiнки основних засобiв

 350 (6 337) 

Витрати з податку на прибуток 350 (6 337) 

Прибутки Компанiї пiдлягають оподаткуванню податком на прибуток в Українi. 

В 2018 роцi податок на прибуток пiдприємств в Українi стягувався з суми 

оподатковуваного доходу за вирахуванням витрат, що зменшують оподатковувану базу, 

за ставкою 18% (2017 рiк: 18%). 

Звiрка очiкуваного i фактичного податку на прибуток представлена нижче: 

 2018 р. 2017 р. 

Прибуток/(збиток) до оподаткування, в тому числi: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування (16 903) (25 833) 

Витрати з податку на прибуток за ставкою 18%  - - 

Вплив статей, що не враховуються або не включаються для цiлей оподаткування:   

Витрати, якi не включаються до витрат у податковому облiку (247) (816) 

Iншi рiзницi мiж очiкуваним та фактичним податком на прибуток 227 (6 042) 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток (20) (6 858) 

 31 грудня 2018 р.  Вiднесено до прибутку або збитку Вiднесено до 

iншого сукупного доходу 31 грудня 2017 р.  

Вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування   

Дебiторська заборгованiсть  7 104 202 - 6 902 

Накопиченi податковi збитки  45 074 (9 583) - 54 657 

Вплив тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування   

Основнi засоби  (47 591) 9 401 (350) (56 642) 

Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/актив 4 587 20 (350) 4 917 

 31 грудня 2017 р.  Вiднесено до прибутку або збитку Вiднесено до 

iншого сукупного доходу 31 грудня 2016 р. 

Вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування   

Iншi нефiнансовi зобов'язання  - (175) - 175 

Дебiторська заборгованiсть  6 902 6 902 - - 

Накопиченi податковi збитки  54 657 (9 915) - 64 573 

Вплив тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування  

Основнi засоби  (56 642) 10 047 6 337 (73 026) 

Нематерiальнi активи  - - - - 

Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/актив 4 917 6 858 6 337 (8 278) 

Причини тимчасових рiзниць були наступними : 

Основнi засоби та нематерiальнi активи - вiдмiнностi в методах амортизацiї, 

термiнах корисного використання та в змiнi балансової вартостi в результатi 

переоцiнки основних засобiв; 

Iншi нефiнансовi зобов'язання, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, торгова 

та iнша кредиторська заборгованiсть та доходи майбутнiх перiодiв - вiдмiнностi в 

перiодi визнання; 

Накопиченi податковi збитки - включають вiдстрочений податковий актив визнаний 

щодо накопичених ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" станом на 31 грудня 2018 року податкових 

збиткiв в сумi 250 413 тис. грн. В 2017 роцi Компанiя визнала вiдстрочений 

податковий актив в сумi 61 559 тис. грн. щодо накопичених податкових збиткiв, з 

яких 9 583 тис. грн. було використано в 2018 роцi. 

Компанiя не визнала вiдстрочений податок, пов'язаний з її iнвестицiями у дочiрнє 

пiдприємство, оскiльки вона не може контролювати термiни та реалiзацiю цiєї 

тимчасової рiзницi. 

 

32. Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики 

Податкове законодавство. Податкове i митне законодавство України може тлумачитися 

по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з 

тлумаченням цього законодавства керiвництвом Компанiї i його застосування в ходi 

дiяльностi Компанiї i iснує можливiсть того, що операцiї i дiяльнiсть, якi в 



минулому не оскаржувались, будуть оскарженi. В результатi податковими органами 

можуть бути нарахованi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. 

Вiдповiднi органи мають право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах 

протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрка 

може стосуватися довших перiодiв. 

Судовi процедури. Час вiд часу Компанiя стає стороною судових розглядiв i позовiв. 

Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2018 року Компанiя не понесе iстотних 

збиткiв внаслiдок неврегульованих судових розглядiв. 

Зобов'язання по капiтальним видаткам i зобов'язання по закупiвлям. Станом на 31 

грудня 2018 року Компанiя не має iстотних договiрних зобов'язань за капiтальними 

видатками та iстотних зобов'язань iз закупiвель. 

Активи, переданi в заставу, та активи з обмеженим використанням. Станом на звiтну 

дату Компанiя передала в заставу такi активи: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 Активи в заставi Вiдповiдне зобов'язання Активи в заставi Вiдповiдне 

зобов'язання 

Основнi засоби (Примiтка 10) - - 192 609 45 728 

Дотримання особливих умов. Компанiя може мати певнi особливi умови договору, в 

основному пов'язанi з договорами позик. Недотримання цих умов може призвести до 

негативних наслiдкiв для Компанiї, включаючи зростання вартостi позик, оголошення 

дефолту та вимоги негайного повернення позик. Станом на 31 грудня 2018 Компанiя 

виконувала вказанi вимоги.  

 

33. Управлiння фiнансовими ризиками 

Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється централiзовано щодо фiнансових 

ризикiв, якi включають ринковий ризик (валютний ризик i ризик процентної ставки), 

кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими 

ризиками є визначення лiмiтiв ризику i встановлення контролю над тим, щоб цi 

лiмiти не перевищувались. 

Кредитний ризик. Кредитний ризик пов'язаний з наданням Компанiєю послуг на 

кредитних умовах, а також з iншими операцiями з контрагентами, якi призводять до 

виникнення фiнансових активiв, в основному, в результатi продажу товарiв i послуг. 

Згiдно з українським законодавством, послуги фiксованого телефонного зв'язку 

повиннi надаватися на кредитних умовах; при цьому по вiдношенню до iнших 

телекомунiкацiйних послуг обмеження не встановленi. 

Максимальна сума що пiдпадає пiд кредитний ризик за класами активiв Компанiї, 

дорiвнює балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан: 

 31 грудня 2018 р.  31 грудня 2017 р.  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 15) 

- Торгова дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi  66 813 59 

083 

- Iнша дебiторська заборгованiсть 37 739 84 706 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 18) 

- Грошовi кошти та їх еквiваленти          281 785 14 414 

Загальна максимальна сума, яка пiдпадає пiд кредитний ризик 386 377 158 

203 

Концентрацiя кредитного ризику. Компанiя не встановлює лiмiти щодо суми ризику, 

пов'язаного з окремими клiєнтами (контрагентами) або групами клiєнтiв 

(контрагентiв), оскiльки характер телекомунiкацiйних послуг передбачає вкрай 

незначну концентрацiю кредитного ризику: станом на 31 грудня 2018 року загальна 

сума дебiторської заборгованостi вiд 10 найбiльших клiєнтiв склала 19 617 тис. 

грн. (31 грудня 2017 року: 22 264 тис. грн.), що становить 29% (31 грудня 2017 

року: 38%) вiд загальної суми торгової дебiторської заборгованостi. При цьому 

максимальна сума заборгованостi вiд одного контрагента на 31 грудня 2018 року 

становила 3 113 тис. грн. (31 грудня 2017 року: 3 022 тис. грн.). Дана дебiторська 

заборгованiсть вiдноситься до оптових дебiторiв (операторiв). Залишок торгової 

дебiторської заборгованостi на 31 грудня 2018 року в загальнiй сумi 47 196 тис. 

грн. (31 грудня 2017 року: 36 819 тис. грн.) розподiлено мiж приблизно 317 тис. 

роздрiбних клiєнтiв (31 грудня 2017 року: понад 470 тис. роздрiбних клiєнтiв). 

Компанiя вживає активних заходiв для контролю щодо дотримання строкiв погашення 

дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв. У Фiнансовiй дирекцiї Компанiї створено 

спецiальний Вiддiл кредитного контролю, в обов'язки якого входить монiторинг 

прийнятного рiвня кредитного ризику. 

Крiм того, керiвництво аналiзує термiни виникнення торгової дебiторської 

заборгованостi i контролює простроченi суми, включаючи розробку програм 

реструктуризацiї. 

У бiльшостi випадкiв клiєнти зобов'язанi здiйснювати платежi протягом 20 днiв 

пiсля того, як послуги були їм наданi Компанiєю. Пiсля закiнчення 20-денного 

термiну Компанiя починає використовувати механiзми, передбаченi законодавством 

України, а також застосовувати процедури, спрямованi на повернення дебiторської 

заборгованостi. Такi механiзми включають, крiм iншого, судовi процеси, залучення 



зовнiшнiх спецiалiзованих колекторських органiзацiй для повернення заборгованостi 

i переговори про реструктуризацiю заборгованостi. 

Ринковий ризик. Компанiї властивий ринковий ризик. Ринковi ризики виникають у 

зв'язку з вiдкритими позицiями (a) iноземних валют, (b) процентними активами та 

зобов'язаннями, (c) пайовими iнвестицiями, якi великою мiрою залежать вiд 

загальних та конкретних ринкових змiн. Керiвництво встановлює прийнятний рiвень 

ризику,, який вiдстежується щодня. Однак застосування такого пiдходу не запобiгає 

збиткам понад встановлений рiвень в разi значних ринкових змiн. 

Валютний ризик. Компанiї властивий вплив валютного ризику, оскiльки її монетарнi 

активи та зобов'язання або безпосередньо деномiнованi в iноземнiй валютi 

(переважно в доларах США i євро), або їх еквiвалент в українськiй гривнi схильний 

до впливу динамiки валютного курсу. 

В представленiй нижче таблицi наведено чутливiсть прибутку до оподаткування 

Компанiї (у зв'язку зi змiнами у справедливiй вартостi монетарних активiв та 

зобов'язань) до можливої змiни обмiнних курсiв, за умови незмiнностi iнших 

величин: 

 2018 р. 2017 р. 

 Курс гривнi знецiнився/ укрiпився на Збiльшення/ (зменшення) прибутку до 

оподаткування Курс гривнi знецiнився/ укрiпився на Збiльшення/ (зменшення) 

прибутку до оподаткування 

Долари США 10% 1 395 10% 929 

Євро 10% 445 10% 576 

Росiйськi рублi 10% (72) 10% (88)     

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство може 

стикатися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня 

пiддається цьому ризику в зв'язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових 

коштiв. Що стосується полiтики, то управлiння лiквiднiстю здiйснюється кiнцевою 

материнською компанiєю. У випадку недостатньої чи надмiрної лiквiдностi окремих 

юридичних осiб Група СКМ перемiщує ресурси та кошти мiж компанiями Групи СКМ для 

досягнення оптимального фiнансування бiзнес-потреб кожного суб'єкта 

господарювання. Керiвництво аналiзує помiсячнi прогнози грошових потокiв Компанiї, 

а також звiти по грошовим потокам i касовiй позицiї за тиждень. 

Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає використання процедур бюджетування 

грошових потокiв i контролю помiсячних бюджетiв, вiдповiдальнiсть за якi покладена 

на власникiв бюджетiв, i проведення щомiсячного детального аналiзу виконання 

бюджету, вiдповiдальнiсть за який покладено на керiвництво. 

Вiдповiдальнiсть за аналiз i управлiння щоденною лiквiднiстю Компанiї несе 

Казначейство в складi Фiнансової дирекцiї. Казначейство готує помiсячнi прогнози 

грошових коштiв, контролює отримання коштiв i щодня встановлює лiмiти витрат 

грошових коштiв, про що повiдомляє пiдроздiли Компанiї. Крiм того, Казначейство 

постiйно контролює наявнiсть кредитного фiнансування, наприклад, овердрафту, 

достатнього для забезпечення потреб Компанiї. 

Компанiя використовує спецiальну контрольну форму, яка встановлює порядок 

прийняття нових зобов'язань (договору i замовлення на закупiвлi) i виконання таких 

зобов'язань (дозволу на оплату), для того щоб всi потенцiйнi зобов'язання Компанiї 

затверджувалися представником Фiнансової дирекцiї, а суттєвi операцiї 

затверджувалися Генеральним директором (договори на суму понад 10 тис. грн.). 

Одним з фiнансових критерiїв видачi дозволу є вплив потенцiйного зобов'язання на 

лiквiднiсть Компанiї. 

Нижче в таблицi показанi фiнансовi зобов'язання Компанiї станом на 31 грудня 2018 

року в розрiзi термiнiв погашення у вiдповiдностi до умов договорiв. Суми, 

показанi в таблицi - це недисконтованi грошовi потоки згiдно з договорами, в тому 

числi загальна сума фiнансових зобов'язань (до вирахування майбутнiх фiнансових 

витрат). Якщо сума до сплати не є фiксованою, то сума, яка пiдлягає розкриттю, 

визначається, виходячи з умов, якi iснують станом на кiнець звiтного перiоду. 

Виплати в валютi перераховуються за офiцiйними курсами, встановленими Нацiональним 

банком України на кiнець звiтного перiоду. 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 

грудня 2018 року: 

 На вимогу i до 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв -5 рокiв Понад 

5 рокiв Всього      

Оренднi зобов'язання (Примiтка 23) 16 764 45 641 186 733 81 011

 330 150 

Зобов'язання з фiнансової допомоги 626 224 685 1 528 1 190 228 029 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 24) 52 442 1 616 -

 - 54 058 

Всього майбутнiх платежiв, в тому числi майбутнiх виплат основної суми зобов'язань 

i вiдсоткiв по ним 69 833 271 942 188 261 82 201 612 237 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 

грудня 2017 року: 



 На вимогу i до 3 мiсяцiв  3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв -5 рокiв Понад 

5 рокiв Всього 

      

Процентнi кредити та позики 45 763 - - - 45 763 

Зобов'язання з фiнансової допомоги 693 224 721 1 381 1 442 228 237 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 24) 91 278 - -

 - 91 278 

Всього майбутнiх платежiв, в тому числi майбутнiх виплат основної суми зобов'язань 

i вiдсоткiв по ним 137 734 224 721 1 381 1 442 365 278 

Процентний ризик. Компанiя пiдпадає пiд ризик у зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi 

потоки. 

Ризик змiни процентної ставки, на який наражається Компанiя, пов'язаний з 

короткостроковими позиками. Позики, залученi за змiнною процентною ставкою, 

пiддають Компанiю ризику процентної ставки грошових потокiв; позики, залученi за 

фiксованою процентною ставкою, пiддають Компанiю ризику змiни справедливої 

вартостi процентної ставки. 

Станом на 31 грудня 2017 року 100% позик були з фiксованою процентною ставкою.  

У Компанiї немає офiцiйно оформленої полiтики та процедур з управлiння ризиком 

процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним для дiяльностi 

Компанiї. Однак Компанiя контролює процентнi ставки за своїми фiнансовими 

iнструментами. В Примiтках 8 та 21 показанi номiнальнi та ефективнi процентнi 

ставки, структура позик, деномiнованих в гривнях. 

 

34. Управлiння капiталом 

Метою Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Компанiї в 

якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i 

вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру 

капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури 

капiталу Компанiя може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, 

повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для 

зменшення суми боргу. 

Компанiя встановила певнi цiльовi фiнансовi показники i коефiцiєнти покриття, якi 

контролює на квартальнiй та рiчнiй основi, також вона може коригувати свою 

полiтику управлiння капiталом i показники в зв'язку iз змiною операцiйної 

дiяльностi, настроїв учасникiв ринку або стратегiї розвитку. В даний час 

управлiння капiталом Компанiї здiйснюється не на пiдставi даної фiнансової 

звiтностi. Компанiя використовує окрему фiнансову звiтнiсть своїх дочiрнiх 

компанiй, пiдготовлену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Протягом року не було нiяких змiн в пiдходах Компанiї до управлiння капiталом. 

Компанiя ще не визначила оптимальну для себе полiтику управлiння капiталом. 

 

35. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при 

здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими непов'язаними сторонами, за 

винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням 

справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному ринку. 

Компанiя визначила розрахункову справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, 

виходячи з наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, з використанням 

вiдповiдних методик оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою 

визначення розрахункової справедливої вартостi необхiднi суб'єктивнi судження. В 

Українi все ще спостерiгаються деякi явища, властивi ринку, що розвивається, а 

економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових ринках. 

Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати операцiї продажу за 

вимушено низькою цiною, яка є, таким чином, справедливою вартiстю фiнансових 

iнструментiв. При визначеннi ринкової вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво 

використовувало всю наявну ринкову iнформацiю. 

 

36. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду 

12 лютого 2019 року Компанiя отримала фiнансову допомогу вiд материнської компанiї 

в сумi 69 788 тис. грн. 

Починаючи з 01 сiчня 2019 р. Компанiя отримала операцiйний контроль над ТОВ 

"Дiджiтал Скрiнз". 

10 квiтня 2019 року Компанiя продала свою дочiрню компанiю ПрАТ "Свiт". 

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть 

cтаном на 31 грудня 2018 р. 

 

Консолiдований звiт про фiнансовий стан  

 Прим. 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Активи    



Необоротнi активи    

Основнi засоби   9  587 899    586 171 

Актив з права використання 10                    307 307 - 

Нематерiальнi активи 11  21 491    17 813 

Вiдстроченi податковi активи 30 4 918 3 466 

Довгострокова торгова дебiторська заборгованiсть 14  3 340    1 465 

Iнвестицiї    1  301    - 

Всього необоротних активiв   925 256    608 915    

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси 12                6 230    3 946 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 14  95 549    158 148 

Передоплата з поточного податку на прибуток   37    9 

Передоплати 15  14 890    10 351 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 17  281 795    14 508 

ОВДП 16  145 773    - 

Iншi оборотнi активи 13  6 222    3 416 

Всього оборотних активiв   550 496    190 378 

Активи, утримуванi для продажу  818    3 134 

Всього активiв   1 476 570    802 427     

Капiтал    

Акцiонерний капiтал 18  852 439    852 439 

Резерв переоцiнки 19  274 084    318 987 

Непокритi збитки   (865 476)   (783 957) 

Капiтал, що належить власнику Групи   261 047    387 469 

Неконтрольована частка  (8 175)  105 

Всього капiталу   252 872    387 574    

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики 20  1 483    1 353 

Доходи майбутнiх перiодiв - довгостроковi   7 472 912    - 

Довгостроковi оренднi зобов'язання 22 267 745    - 

Iншi довгостроковi зобов'язання  - 1 509 

Всього довгострокових зобов'язань   742 140    2 862     

Поточнi зобов'язання Позики 20  960    46 826 

Фiнансова допомога, отримана вiд пов'язаних сторiн та материнської компанiї   8  

224 351    224 351 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв   12 166    15 546 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 23  54 457    94 152 

Iнша поточна заборгованiсть   7  70 072 - 

Короткостроковi оренднi зобов'язання 22  62 405    - 

Iншi зобов'язання 21  26 999    22 635 

Доходи майбутнiх перiодiв - поточнi 25  30 148    8 481 

Всього поточних зобов'язань   481 558    411 991 

Всього зобов'язань   1 223 698    414 853 

Всього капiталу та зобов'язань   1 476 570    802 427 

 

Консолiдований звiт про сукупний дохiд  

  Прим. 2018 р. 2017 р. 

Дохiд 27 636 430 616 138 

Операцiйнi витрати 28 (595 548) (599 293) 

Операцiйний прибуток  40 882 16 845 

Фiнансовi доходи i витрати, чиста сума 29 (34 042) (9 342) 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi, чиста сума  (3 755) 511 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  3 085 8 014 

Доходи/(витрати) з податку на прибуток 30 1 802 1 763 

Прибуток/(збиток) за рiк  4 887 9 777 

Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власнику Групи 6 077 9 828 

(Збиток)/прибуток за рiк, що належить неконтролюючим учасникам  (1 190)

 (51)     

Iнший сукупний дохiд, що не буде вiднесений до 

прибуткiв та збиткiв у наступних перiодах:    

Переоцiнка основних засобiв, за вирахуванням податкового ефекту  (310) (28 

035) 

Усього iнший сукупний дохiд, що не буде вiднесений до 

прибуткiв та збиткiв у наступних перiодах  (310) (28 035) 

Iнший сукупний дохiд, що може бути вiднесений до 

прибуткiв та збиткiв у наступних перiодах:    

Змiна в доходах майбутнiх перiодiв через змiни у очiкуваному перiодi вiдносин з 

клiєнтом  (9 289) - 

Iнший сукупний дохiд за рiк  (13) - 

Усього iнший сукупний дохiд, що може бути вiднесений до 



прибуткiв та збиткiв у наступних перiодах: (9 302) - 

Усього сукупний прибуток за рiк, за вирахуванням податкового ефекту (4 725) 

 (18 258)     

Власник материнської компанiї  (3 535) (18 207) 

Неконтрольована частка  (1 190) (51) 

Усього сукупний прибуток/(збиток) за рiк, за вирахуванням податкового ефекту (4 

725) (18 258) 

Довiдково:   EBITDA 36 163 428 120 223 

 

Консолiдований звiт про рух грошових коштiв  

 Прим. 2018 р. 2017 р. 

Операцiйна дiяльнiсть    

Грошовi надходження вiд клiєнтiв    690 709     646 536    

Виплати постачальникам  (321 421)    (298 443)    

Оплати по короткостроковiй орендi 22 (3 272)    -  

Виплати спiвробiтникам та пов'язанi податки  (230 075)    (187 578)    

ПДВ сплачений  (64 413)    (52 137)    

Iншi податки сплаченi  (4 908)    (4 845)    

Чистi грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi   66 620     103 532    

Iнвестицiйна дiяльнiсть    

Придбання основних засобiв i нематерiальних активiв  (39 041)    (76 759)    

Надходження вiд продажу основних засобiв   8 174     4 922    

Об'єднання бiзнесу   7  403 974 - 

Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi   373 107   

 (71 837)      

Фiнансова дiяльнiсть    

Погашення кредитiв   8 (45 728)    (9 092)    

Вiдсотки отриманi   34 392     1 422    

Вiдсотки сплаченi   8 (1 140)    (9 309)    

Фiнансова допомога видана  (450)    (10 700)    

Повернення фiнансової допомоги виданої   57 988     -       

Фiнансова допомога отримана   8  117 570     117 570    

Погашення фiнансової допомоги отриманої   8 (117 570)    (117 835)    

Оплати орендних зобов'язань - тiло 22 (4 828)     -       

Оплати орендних зобов'язань - вiдсотки 22 (62 973)     -       

Купiвля ОВДП 16 (149 216)     -       

Чистi грошовi кошти, використанi в фiнансовiй дiяльностi  (171 955)   

 (27 943)    

Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв  267 772

 3 751     

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року 17  14 508     10 420    

Вплив змiни валютних курсiв на грошовi кошти та їх еквiваленти  (485)     

337    

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року 17  281 795     14 508     

 

Консолiдований звiт про змiни у власному капiталi  

 Належить власнику Групи  

Неконтро-льована частка Всього капiталу Непокритi збитки 

 Акцiонер-ний капiтал Резерв переоцiнки Непокритi збитки Всього   

Залишок на 1 сiчня 2017  852 439 394 320 (841 083)   405 676    156   

 405 832    

Прибуток/(збиток) за рiк - -? 9 828    9 828    (51)   9 777    

Iнший сукупний дохiд за рiк - (28 035) - (28 035) - (28 035)   

Усього сукупний збиток за рiк  - (28 035) 9 828    (18 207)   (51)  

 (18 258)   

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв - (47 298) 47 298    - -

 - 

Залишок на 31 грудня 2017 852 439 318 987    (783 957)   387 469    105

 387 574    

Ефект вiд прийняття нових облiкових стандартiв (Прим. 5) - -  (14 452) (14 

452) - (14 452) 

Залишок на 31 грудня 2017 (перерахований) 852 439 318 987 (798 409) 373 

017 105 373 122 

Прибуток/(збиток) за рiк -     -          6 077 6 077    (1 190) 4 887 

Iнший сукупний дохiд за рiк   - (310)            (9 302) (9 612)       

- (9 162)     

Усього сукупний прибуток за рiк, за вирахуванням податкового ефекту   

- (310) (3 225)         (3 535)                        (1 190)          

(4 725)     

Об'єднання бiзнесу  1 900 (110 335)   (108 435)   (7 090) (115 525) 



Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв - (46 493)   46 493 - -

 - 

Залишок на 31 грудня 2018 852 439 274 084    (865 476)          261 047   

 (8 175)   252 872      

 

Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi 

  

1. ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" та його дiяльнiсть 

ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (далi - Компанiя) є приватним акцiонерним товариством, що 

зареєстроване в Українi згiдно з українським законодавством. Компанiя та її 

дочiрнi компанiї (далi разом - Група) знаходиться у власностi Ucomline Holding 

Limited (100% власником якої є System Capital Limited (SCM)), фактичний контроль 

над якою здiйснює пан Рiнат Ахметов. Ucomline Holding Limited володiє 99,99% акцiй 

Компанiї. Пан Ахметов також володiє частками в капiталi ряду iнших компанiй, що не 

входять до складу Групи. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними сторонами наведена 

в Примiтцi 8. 

Група є одним з найбiльших операторiв фiксованого зв'язку в Українi, та надає 

повний спектр телекомунiкацiйних послуг на оптовому та роздрiбному ринках. Група 

надає послуги телефонного зв'язку, доступу в Iнтернет, передачi даних, цифрового 

телебачення через мережу Iнтернет (IPTV), обслуговування телекомунiкацiйних мереж 

та транзит голосового трафiку для операторiв разом з iншими супутнiми послугами. 

Група здiйснює свою дiяльнiсть пiд торговою маркою "Вега" i надає свої послуги в 

бiльшостi областей України. Мережа покриває всi мiста з населенням понад мiльйон 

чоловiк. 

Група має дочiрнi компанiї: ПрАТ "Свiт" та ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси". 

Незважаючи на той факт, що Компанiя володiє лише 5% ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси", вона 

здiйснює повний операцiйний контроль над ним. 

Також протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, 

коли Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. Тому станом на 31 грудня 2018 

року ця компанiя не консолiдується. 

Станом на 31 грудня 2018 року деталi по вiдповiдним iнвестицiям були наступнi: 

Компанiя Країна Iндустрiя Частка, % Сума 

ПрАТ "Свiт" Україна Телекомунiкацiї 82,4% 34 

ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси" Україна Телекомунiкацiї 5% 2 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз"* Україна Телекомунiкацiї 100% 301 

(*будь ласка, див. вище) 

Юридична адреса Групи: провулок Гуцала, 3, м. Київ, Україна. 

Фактична адреса Групи: вулиця Солом'янська, 3, м. Київ, Україна. 

Станом на 31 грудня 2018 року в Групi працювали 1 049 особи (на 31 грудня 2017 

року: 1 059 осiб). 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, 

затверджена до випуску Загальними зборами акцiонерiв 22 квiтня 2019 року. 

 

2. Операцiйне середовище, i здатнiсть Групи продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi 

Операцiйне середовище. Економiчна ситуацiя в Українi багато в чому обумовлена 

геополiтичною напругою i вiйськовим конфлiктом на сходi України. 

Телекомунiкацiйний ринок є менш вразливим до негативних наслiдкiв економiчної 

нестабiльностi в порiвняннi з багатьма iншими секторами. Ринок телекомунiкацiй в 

Українi регулюється Нацiональною комiсiєю, що здiйснює регулювання у сферi зв'язку 

та iнформатизацiї (НКРЗI). НКРЗI видає лiцензiї на надання телекомунiкацiйних 

послуг i забезпечує регулювання тарифiв i контроль за дотриманням положень i вимог 

чинного законодавства. 

Керiвництво стежить за розвитком подiй в поточнiй ситуацiї та вживає заходiв, в 

разi необхiдностi, для мiнiмiзацiї негативного впливу, наскiльки це можливо. 

Подальшi несприятливi подiї в полiтичних, макроекономiчних умовах та/або умовах 

мiжнародної торгiвлi можуть також негативно вплинути непередбачуваним чином на 

фiнансовий стан Групи та її фiнансовi результати. 

Безперервнiсть дiяльностi. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена 

вiдповiдно до принципу подальшого функцiонування Групи в якостi безперервно 

дiючого пiдприємства, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання фiнансових та 

iнших зобов'язань в ходi нормального ведення бiзнесу. В 2018 роцi Група отримала 4 

887 тис. грн. прибутку (2017 рiк: 9 777 тис. грн. прибутку) та згенерувала 66 620 

тис. грн. грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi (2017 рiк: 103 532 тис. 

грн.). Станом на 31 грудня 2018 року оборотнi активи Групи перевищували поточнi 

зобов'язання на 69 756 тис. грн. (31 грудня 2017 року: поточнi зобов'язання 

перевищувавли оборотнi активи на 218 479 тис. грн.). 

Лiквiднiсть Групи значною мiрою залежить вiд постiйного рефiнансування кiнцевою 

материнською компанiєю та iншими пов'язаними сторонами. Станом на 31 грудня 2018 

та 2017 рокiв перевищення поточних зобов'язань над поточними активами, в 



основному, було обумовлено непогашеним залишком фiнансової допомоги, отриманої вiд 

пов'язаних сторiн i кiнцевої материнської компанiї в розмiрi 224 351 тис. грн. 

(Примiтка 8). Бiльш того, основною частиною отриманих позик на 31 грудня 2017 року 

є отриманий кредит вiд банку, що є пов'язаною стороною. У 2018 роцi цей кредит та 

вiдсотки по ньому були повнiстю погашенi (Примiтка 20).  

З точки зору полiтики, управлiння лiквiднiстю здiйснюється кiнцевою материнською 

компанiєю - групою компанiй СКМ (група СКМ). У випадку недостатньої або 

надлишкової лiквiдностi окремих пiдприємств, група СКМ перемiщує ресурси та 

фiнансування мiж компанiями групи СКМ, щоб досягти оптимального фiнансування 

потреб бiзнесу кожного пiдприємства. Згiдно з цiєю полiтикою, фiнансова допомога 

надається Групi на короткостроковiй основi та рефiнансується щорiчно. Неоплачена 

фiнансова допомога спочатку була отримана Групою вiд материнської компанiї в 2015 

та 2016 роках, пiсля чого вона була успiшно подовжена без будь-яких значних 

виплат. 

З огляду на минулу iсторiю продовжень та домовленостей з СКМ, що, як основний 

акцiонер, затвердила стратегiю розвитку Групи та бюджет на наступнi п'ять рокiв, 

керiвництво Групи має об'рунтованi очiкування, що кiнцева материнська компанiя не 

буде вимагати повернення фiнансової допомоги при настаннi дати погашення та 

продовжить її на новий термiн при необхiдностi. Разом з тим, Група не потребує 

додаткового фiнансування вiд материнської компанiї, щоб продовжувати дiяльнiсть в 

найближчому майбутньому.  

 

3. Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа пiдготовки iнформацiї. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятих 

Європейським Союзом (ЄС). Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi 

принципу iсторичної вартостi, за винятком окремих груп основних засобiв, 

фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю. 

Основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються при пiдготовцi цiєї 

консолiдованої фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi принципи застосовувались 

послiдовно вiдносно всiх представлених звiтних перiодiв. 

Основа консолiдацiї. Консолiдована фiнансова звiтнiсть складається з фiнансової 

звiтностi Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств. Контроль виникає тодi, коли Група 

зазнає ризику, який пов'язаний iз змiнним доходом вiд участi у об'єктi iнвестицiй, 

або має право на отримання такого доходу, а також iснує можливiсть впливати на 

дохiд за допомогою здiйснення своїх повноважень щодо об'єкта iнвестицiй. Таким 

чином, Група контролює об'єкт iнвестицiй тiльки тодi, коли Група: 

- має повноваження щодо об'єкта iнвестицiй (напр., iснуючi права, якi надають 

можливiсть у поточний момент часу керувати значущими видами дiяльностi об'єкта 

iнвестицiй); 

- зазнає ризику, який пов'язаний iз змiнним доходом вiд участi у об'єктi 

iнвестицiй, або має право на отримання такого доходу; 

- має можливiсть здiйснювати свої повноваження щодо об'єкта iнвестицiй задля 

впливу на величину доходу. 

В цiлому, iснує припущення, що бiльшiсть прав голосу означає контроль. Для 

пiдтвердження цього припущення, а також, коли Група не має бiльшостi прав голосу 

або подiбних прав щодо об'єкту iнвестицiй, Група бере до уваги всi вiдповiднi 

факти та обставини при оцiнцi того, чи має вона повноваження щодо об'єкта 

iнвестицiй, в т.ч.: 

- контрактнi домовленостi з тими, хто має решту прав голосу в об'єктi 

iнвестування; 

- права, якi випливають з iнших контрактних домовленостей; 

- права голосу Групи та потенцiйнi права голосу. 

Група повторно оцiнює, чи має вона контроль над об'єктом iнвестицiй, якщо факти та 

обставини свiдчать про те, що є змiни у одному або чи кiлькох iз трьох елементiв 

контролю. Консолiдацiя дочiрнього пiдприємства починається, коли Група отримує 

контроль над дочiрнiм пiдприємством; консолiдацiя припиняється, коли Група втрачає 

контроль над дочiрнiм пiдприємством. Активи, зобов'язання, доходи та витрати 

дочiрнього пiдприємства, яке було придбане або вiдчужене протягом року, 

включаються у консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiд дати, коли Група отримує 

контроль над дочiрнiм пiдприємством, до дати, коли Група втрачає контроль над ним. 

Прибутки та збитки, а також кожен компонент iншого сукупного доходу включаються до 

фiнансових результатiв материнської компанiї Групи та до частки неконтролюючих 

учасникiв, навiть якщо це має наслiдком те, що частка неконтролюючих учасникiв має 

негативний баланс. У разi потреби, фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств 

коригується, щоб привести їх облiкову полiтику у вiдповiднiсть з облiковою 

полiтикою Групи. При консолiдацiї повнiстю виключаються всi внутрiшньо груповi 

активи, зобов'язання, капiтал, доходи, витрати та потоки грошових засобiв, якi 

пов'язанi з операцiями мiж пiдприємствами Групи. Змiна у частцi володiння дочiрнiм 

пiдприємством без втрати контролю облiковується як операцiя з капiталом. 



Якщо Група втрачає контроль над дочiрнiм пiдприємством, вона припиняє визнавати 

вiдповiднi активи (в т.ч. 'удвiл), зобов'язання, частки неконтролюючих учасникiв 

та iнших компонентiв капiталу, у той час як отриманий в результатi прибуток чи 

збиток визнається у прибутках або збитках. Будь-яка частка, що зберiглася в 

капiталi цiєї компанiї, визнається за справедливою вартiстю. 

Для облiку придбання компанiй пiд спiльним контролем використовується метод облiку 

попереднього власника (попередника), причому перспективно. 

Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких iстотних облiкових оцiнок. Вона 

також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень в процесi застосування облiкової 

полiтики Групи. Питання, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або бiльшою 

мiрою вимагають суджень, а також питання, де припущення та розрахунки є суттєвими 

для консолiдованої фiнансової звiтностi, описанi в Примiтках 2 i 4. 

Функцiональна валюта i валюта представлення. Статтi фiнансової звiтностi кожної з 

компанiй Групи оцiнюються з використанням валюти первинного економiчного 

середовища, в якому працює кожна така компанiя Групи (функцiональної валюти). Ця 

консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, яка є функцiональною 

валютою Групи i валютою представлення Групи. Суми округлюються до тисяч, окрiм 

випадкiв, коли зазначено iнше. 

Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти, 

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на дату операцiї. 

Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi розрахунку по 

операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань, деномiнованих в 

iноземнiй валютi, в функцiональну валюту кожного пiдприємства на кiнець року, 

включаються до складу прибутку або збитку. Немонетарнi статтi на кiнець року не 

перераховуються.  

Курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були 

наступними: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Долар США (UAH/USD) 27,6883 28,0672 

Євро (UAH/EUR) 31,7141 33,4954 

 Середньозважений курс 

 2018 р. 2017 р. 

Долар США (UAH/USD) 27,2016 26,5947 

Євро (UAH/EUR) 32,1341 30,0128   

Основнi засоби. Починаючи з 31 грудня 2016 р. балансова вартiсть усiх груп 

основних засобiв (за винятком земельних дiлянок та незавершених капiтальних 

iнвестицiй) облiковується за моделлю переоцiнки. Станом на 31 грудня 2016 р. 

процес оцiнювання всiх груп, за винятком земельних дiлянок, був здiйснений 

незалежними оцiнювачами. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї облiковуються за 

iсторичною вартiстю. 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена з посиланням на ринкову 

вартiсть вiдповiдних об'єктiв на дату оцiнки. Справедлива вартiсть спецiалiзованої 

телекомунiкацiйної мережi та обладнання була визначена з використанням пiдходу 

залишкової вiдновлюваної вартостi, оскiльки для таких об'єктiв не було наявної 

iнформацiї щодо ринкової вартостi. До наступної перiодичної переоцiнки цi об'єкти 

будуть облiковуватися по переоцiненiй вартостi за вирахуванням наступного 

накопиченого зносу та резерву на знецiнення. Земельнi дiлянки облiковуються за 

первiсною вартiстю. Суттєвi облiковi припущення та фактори, котрi беруться до 

уваги при визначеннi справедливої вартостi основних засобiв, розкритi у Примiтцi 

4. 

Збiльшення вартостi вiд переоцiнки визнається у складi iншого сукупного доходу i 

вiдображається у статтi резерву переоцiнки в капiталi. Однак таке збiльшення має 

визнаватися у складi прибуткiв i збиткiв у тому розмiрi, в якому воно вiдновлює 

суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того ж активу, яке ранiше було визнане у 

складi прибуткiв i збиткiв. Зменшення вартостi вiд переоцiнки визнається у складi 

прибуткiв i збиткiв; за винятком ситуацiї, коли по даному активу iснує резерв 

переоцiнки вiдображений у статтi "збiльшення вартостi вiд переоцiнки", - у такому 

разi спершу зменшується сума у данiй статтi. 

Раз на рiк рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi переоцiненої 

балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної 

вартостi активу, переноситься з резерву переоцiнки на нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток). Пiсля продажу активу вiдповiдний резерв переоцiнки 

переноситься на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 

Коли переоцiнюється об'єкт основних засобiв, на дату переоцiнки сума накопиченої 

амортизацiї вiднiмається вiд iсторичної вартостi активу, а нова балансова вартiсть 

дорiвнює його переоцiненiй вартостi. 

Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом 

так, щоб вартiсть окремих основних засобiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної 

вартостi протягом розрахункового строку їх корисної експлуатацiї. Нарахування 

амортизацiї починається з дати придбання, а щодо активiв, створених компанiями 



Групи самостiйно, - з того часу, коли створення активу завершено i вiн готовий до 

експлуатацiї. Розрахунковi термiни експлуатацiї основних засобiв є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

ВОЛЗ, будiвлi та споруди 8-25 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 5 

Iнше 1-5 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї представляють собою вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершено. Пiсля завершення будiвництва актив переноситься 

до складу вiдповiдної категорiї основних засобiв. Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї не амортизуються. 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку Група отримала 

б в даний момент вiд продажу цього активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби 

стан та перiод використання об'єкта основних засобiв були такими, якi очiкуються в 

кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни їх корисного 

використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

Невстановлене обладнання представляє собою обладнання, придбане Групою, але ще не 

введене в експлуатацiю. Таке обладнання не амортизується. 

Тимчасово демонтоване обладнання продовжує амортизуватися протягом очiкуваного 

залишкового строку корисної експлуатацiї. 

Актив з права користування та оренднi зобов'язання. Компанiя має певнi оренднi 

договори, зокрема з оренди: 

- кабельної каналiзацiї 

- технiчних примiщень 

- технiчного обладнання 

- останньої милi 

- офiсних примiщень 

- складiв 

- транспортних засобiв 

- датацентру. 

Оренда визнається, вимiрюється та презентується вiдповiдно до МСФЗ 16 Оренда. 

Застосовуючи МСФЗ 16, Компанiя має робити коригування, якi впливають на оцiнку 

орендних зобов'язань та оцiнку активу з права користування. Це включає в себе: 

визначення договорiв, до яких застосовується МСФЗ 16, визначення строку оренди та 

ставку вiдсотка щодо майбутнiх орендних платежiв. 

Строк оренди, визначений Компанiєю, складається з невiдмовного перiоду оренди 

разом з перiодами, якi охоплюються можливiстю продовження оренди у випадку, якщо 

Компанiя об'рунтовано впевнена у тому, що вона реалiзує таку можливiсть, та 

перiодами, якi охоплюються можливiстю припинити дiю оренди, якщо Компанiя 

об'рунтовано впевнена у тому, що вона не реалiзує таку можливiсть. Для орендних 

договорiв з невизначеним строком Компанiя прирiвнює тривалiсть договору до 

економiчного корисного строку експлуатацiї необоротних активiв, якi розмiщенi у 

орендованому примiщеннi та фiзично поєднанi з ним, або ж прирiвнює тривалiсть 

договору до середнього типового ринкового строку договору вiдповiдного виду 

оренди. Той самий економiчний корисний строк експлуатацiї застосовується для 

визначення строкiв амортизацiї активу з права користування. 

Розрахунковi строки експлуатацiї актвiв з права користування є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв   

Кабельна каналiзацiя 15 

Технiчнi примiщення 10 

Технiчне обладнання 5 

Офiснi примiщення 8 

Склади 10 

Датацентр 10 

Остання миля 10 

Транспортнi засоби 5 

Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом. 

На дату початку оренди Компанiя визнає актив з права користування та орендне 

зобов'язання. 

На дату початку оренди Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю, 

а орендне зобов'язання - за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених 

на таку дату. 

В подальшому, Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю з 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв 

внаслiдок зменшення корисностi, та з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного 

зобов'язання. 

Орендне зобов'язання переоцiнюється, якщо виконується будь-яка з таких двох умов: 

або змiнився строк оренди, або змiнилася оцiнка можливостi придбання базового 

активу. Переоцiнка здiйснюється шляхом дисконтування переглянутих орендних 

платежiв з використанням переглянутої ставки дисконту. 



Також, якщо наявна модифiкацiя оренди, яка облiковується як окрема оренда, орендар 

має переоцiнити орендне зобов'язання шляхом коригування активу з права 

користування. 

Компанiя вирiшила не визнавати актив з права користування та оренднi зобов'язання 

до оренди зi строком 12 мiсяцiв або менше, та оренди, за якою базовий актив є 

малоцiнним. Оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, визнаються у звiтi про 

сукупний дохiд як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Також, Компанiя використала модифiкований ретроспективний пiдхiд для переходу на 

МСФЗ 16, та вирiшила використати практичний прийом, який дозволяє не 

переоцiнювати, чи договiр є орендним, або мiстить оренду на дату першого 

застосування. Порiвняльна iнформацiя за 2017й рiк не перераховується. 

Товарно-матерiальнi запаси. Запаси складаються з клiєнтського обладнання, палива, 

офiсних запасiв та запасних частин. Запаси облiковуються за меншою з двох 

вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї 

являє собою розрахункову цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за 

вирахуванням маркетингових витрат на продаж. Собiвартiсть запасiв, що 

використовуються в будiвництвi основних засобiв та при наданнi iнших послуг 

визначаються за середньозваженим методом. 

Нематерiальнi активи. Всi нематерiальнi активи Групи мають визначенi строки 

експлуатацiї i включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та 

телекомунiкацiйнi лiцензiї. Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються з 

урахуванням витрат, понесених на їх придбання та введення в експлуатацiю. 

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення при їх наявностi. При знецiненнi 

балансова вартiсть нематерiальних активiв зменшується до вищої з двох оцiнок: (i) 

до вартостi використання, або (ii) до справедливої вартостi за вирахуванням витрат 

на продаж. Амортизацiя вiдноситься на прибутки та збитки прямолiнiйним методом 

так, щоб вартiсть окремих активiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної вартостi 

протягом їхнього строку корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується з мiсяця, 

наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю. Розрахунковi строки 

корисної експлуатацiї є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

Лiцензiї 5 

Програмне забезпечення 5-10 

Iншi нематерiальнi активи 1-10 

Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, якi амортизуються, аналiзуються на 

предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi 

вказують на те, що вiдшкодування балансової вартостi може стати неможливим. Збиток 

вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує 

вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це вища з двох 

величин: (i) справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на продаж або 

(ii) вартостi використання. Для розрахункiв можливого знецiнення активи групуються 

на найнижчому рiвнi, на якому iснують окремо iдентифiкованi грошовi потоки (на 

рiвнi одиниць, що генерують грошовi кошти). 

Одиниця, що генерує грошовi потоки, - це найменша група активiв, яка 

iдентифiкується, що генерує притiк грошових коштiв, який значною мiрою незалежний 

вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв. Зважаючи на 

специфiку операцiй Групи, керiвництво дiйшло висновку, що Група має одну одиницю, 

що генерує грошовi потоки, i ця одиниця - це мережа Групи в цiлому. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Класифiкацiя залежить вiд того, з якою метою були 

придбанi фiнансовi активи. Керiвництво визначає класифiкацiю фiнансових активiв 

при первiсному визнаннi. Група класифiкує всi свої фiнансовi активи за наступними 

категорiями: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська 

заборгованiсть, включаючи фiнансову дебiторську заборгованiсть, - це непохiднi 

фiнансовi активи, що не котируються, з фiксованими або обумовленими платежами, якi 

виникають, коли Група надає кошти, товари або послуги безпосередньо дебiтору, крiм 

заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого 

промiжку часу, або iнструментiв, якi котируються на вiдкритому ринку. Кредити та 

дебiторська заборгованiсть включають в себе переважно кредити, дебiторську 

заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iншу дебiторську заборгованiсть, а також 

грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Початкове визнання фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання складаються, в 

основному, з позик та кредиторської заборгованостi. 

Фiнансовi активи i зобов'язання Групи початково визнаються за справедливою 

вартiстю плюс витрати на проведення операцiї з придбання активiв/зобов'язань. 

Справедливу вартiсть при початковому визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. 

Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише тодi, коли iснує 

рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути 

iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом або методи оцiнки, для яких 

використовуються тiльки данi з вiдкритих ринкiв. 



Всi операцiї з придбання та продажу фiнансових iнструментiв, що передбачають 

поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або умовами ринку (договори 

"звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, 

коли Група зобов'язується здiйснити поставку фiнансового iнструменту. Всi iншi 

операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому змiна вартостi 

мiж датою виникнення зобов'язання i датою розрахунку не визнається для активiв, 

якi облiковуються за первiсною або амортизованою вартiстю. 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання фiнансовi 

зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть Групи оцiнюються за 

амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при первiсному 

визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi 

вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо 

понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю витрат 

на проведення операцiй, вiдстрочених при початковому визнаннi, та будь-яких премiй 

або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної 

ставки. Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи 

нарахований купонний та амортизований дисконт або премiю (у тому числi комiсiї, 

якщо такi є, якi вiдстрочуються при первiсному визнаннi), не вiдображаються 

окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про 

фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або 

процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної 

процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi 

iнструмента. Ефективна процентна ставка - це ставка, яка точно дисконтує 

розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх 

кредитних збиткiв) протягом термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних 

випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового 

iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування 

грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни 

процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний 

спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних 

факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкового значення. Такi премiї або 

дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. 

Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi винагороди та виплати, сплаченi 

або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної 

ставки. 

Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це 

витрати, якi не були б понесенi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати на проведення 

операцiї включають виплати та комiсiйнi винагороди, сплаченi агентам (у тому числi 

працiвникам, якi виступають в якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та 

дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також 

податки i збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на 

проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями, 

витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на 

зберiгання. 

Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань iз датою погашення менше 

року вважається їх номiнальна вартiсть, за вирахуванням розрахункових коригувань 

по кредиту. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань розраховується 

шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв за поточною ринковою 

вiдсотковою ставкою для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку 

доступна для Групи. 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Група використовує рiзнi 

методи оцiнки i допущення, заснованi на ринкових умовах, що iснують на звiтну 

дату. 

Забезпечення пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється у 

випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Група не зможе отримати повну 

суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Забезпечення створюється в сумi 

рiзницi мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених 

майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною 

ставкою фiнансового активу. Сума забезпечення визнається в прибутку чи збитку. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Група списує фiнансовi активи, коли (i) 

активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв втратили свою 

чиннiсть або (ii) коли Група передала, в основному, всi ризики i вигоди володiння 

активами, або (iii) коли Група не передавала i не зберiгала, в основному, всi 

ризики i вигоди володiння, але не зберегла контроль. Контроль вважається 

збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив 

непов'язанiй сторонi без внесення при цьому додаткових обмежень на перепродаж. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань. Група припиняє визнавати фiнансове 

зобов'язання, коли зобов'язання погашено, анульовано, або строк його дiї 

закiнчується. 



У разi обмiну фiнансовими зобов'язаннями мiж iснуючим позичальником та 

позикодавцем на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку значної змiни умов 

iснуючого зобов'язання, такий обмiн або змiна умов облiковується як погашення 

первiсного зобов'язання та визнання нового зобов'язання, а рiзниця мiж їх 

балансовими вартостями визнається у прибутку та збитку. 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання слiд 

зараховувати i чисту суму визнавати у звiтi про фiнансовий стан лише у випадку, 

якщо в теперiшнiй час iснує юридично забезпечене право на згортання визнаних сум, 

а також iснує намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi, або продати актив i 

одночасно погасити зобов'язання. 

Податок на прибуток. Податки нараховуються в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до законодавства України, яке дiяло або було фактично введено в дiю 

станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати/доходи з податку на прибуток включають 

поточний податок та вiдстрочений податок та вiдображаються у складi прибутку або 

збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, якi визнанi в 

iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж самому або 

iншому перiодi. 

Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється за методом балансових зобов'язань за 

невикористаними податковими збитками та тимчасовими рiзницями мiж податковою базою 

активiв та зобов'язань та балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей 

консолiдованої фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються 

за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: 

- Вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання 

'удвiлу або активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням 

компанiй, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський 

прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i 

- Щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй в 

дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй 

дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi 

сторнування тимчасових рiзниць, i iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова 

рiзниця не буде вiдсторнована в найближчому майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, якi 

пiдлягають вирахуванню, а також для перенесення на наступнi перiоди невикористаних 

податкових пiльг та податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна використати тимчасову рiзницю, 

що пiдлягає вирахуванню, та невикористанi податковi пiльги i податковi збитки, 

крiм випадкiв, коли: 

- Вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, якi 

пiдлягають вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або 

зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток; i 

- Щодо тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з 

iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у 

спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує 

ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в найближчому майбутньому i буде 

отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна зарахувати тимчасовi рiзницi. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну 

дату i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволив би використати частину або всю суму 

такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi 

активи переоцiнюються на кожну звiтну дату i визнаються тодi, коли виникає 

ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дасть можливiсть 

реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи i 

зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при 

реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i 

практично прийнятих) на звiтну дату податкових ставок i положень податкового 

законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються 

безпосередньо в складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не у звiтi 

про сукупний дохiд. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 

зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права 

зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i 

якщо вони пов'язанi з податками на прибуток, накладеним тим самим податковим 

органом на той же суб'єкт господарювання. 

Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

резерву знецiнення. Передоплата вiдноситься до довгострокової категорiї, коли 

товари або послуги, за якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк 

або пiзнiше, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який при первiсному 

визнаннi включається в категорiю необоротних активiв. Передоплати за придбаний 

актив переносяться на балансову вартiсть активу, коли Група отримала контроль над 



цим активом i iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає економiчнi вигоди вiд його 

використання. 

Передоплати списуються на прибуток або збиток в разi отримання товарiв або послуг, 

за якi були проведенi передоплати. Якщо є ознаки того, що активи, товари або 

послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть 

передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi 

прибутку та збитку за рiк. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в 

касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi 

високолiквiднi iнвестицiї з початковим термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Суми, 

використання яких обмежено, виключаються зi складу грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв при пiдготовцi консолiдованого звiту про рух грошових коштiв. Суми, 

обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використовувати для розрахунку 

за зобов'язаннями протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, 

включенi до складу iнших необоротних активiв. 

Акцiонерний капiтал. До акцiонерного капiталу вiдносяться простi акцiї. Додатковi 

витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, враховуються в капiталi як 

зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Емiсiйний дохiд - це рiзниця 

мiж справедливою вартiстю вiдшкодування, яке очiкується отримати при випуску 

акцiй, та номiнальною вартiстю акцiй. 

Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на 

звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. 

Аванси отриманi. Аванси отриманi визнаються за первiсно отриманими сумами. 

Резерви. Резерви - це зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Резерви 

визнаються у випадках, коли у Групи є поточнi юридичнi або конструктивнi 

зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв 

для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з 

достатнiм ступенем точностi. Коли iснує кiлька подiбних зобов'язань, ймовiрнiсть 

того, що вiдтiк грошових коштiв для їх погашення буде необхiдний, визначається для 

всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку 

грошових коштiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в один i той же клас 

зобов'язань, невелика. Якщо ефект вартостi грошей у часi суттєвий, резерви 

дисконтуються згiдно з поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає ризики, 

притаманнi зобов'язанню. 

Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань. Справедлива вартiсть - це цiна, яка 

була б отримана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй 

операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Справедлива вартiсть базується на 

припущеннi, що продаж активу чи передача зобов'язання має мiсце або: 

- на основному ринку для цього активу чи зобов'язання; або 

- за вiдсутностi основного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу 

або зобов'язання. 

Основний або найсприятливiший ринок мусить бути доступним для Групи. 

Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється, використовуючи 

припущення, якi використовували б учасники ринку, складаючи цiну активу чи 

зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку дiють у власних найкращих 

економiчних iнтересах. 

Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника 

ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого 

використання активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який 

використовуватиме цей актив найвигiднiшим та найкращим способом. 

Група застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам, та для яких 

є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання 

доречних вiдкритих вхiдних даних, та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних 

даних. 

Усi активи та зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю або 

справедлива вартiсть яких розкривається у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, 

класифiкуються згiдно з iєрархiєю справедливої вартостi, яка представлена нижче, i 

яка базується на вхiдних даних найнижчого рiвня, котрi важливi для усiєї оцiнки: 

- Вхiднi данi 1-го рiвня - це цiни котирування (нескоригованi) на активних 

ринках на iдентичнi активи або зобов'язання; 

- Вхiднi данi 2-го рiвня - методи оцiнки, для яких прямо або опосередковано 

можна спостерiгати важливi вхiднi данi найнижчого рiвня при оцiнцi справедливої 

вартостi; 

- Вхiднi данi 3-го рiвня - методи оцiнки, для яких важливих вхiдних даних 

найнижчого рiвня при оцiнцi справедливої вартостi немає у вiдкритому доступi. 

Для активiв та зобов'язань, якi визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi 

перiодично, на кiнець кожного звiтного перiоду Група визначає за допомогою 

перегляду класифiкацiї, чи вiдбулися перемiщення мiж рiвнями iєрархiї (базуючись 

на вхiдних даних найнижчого рiвня, якi важливi для усiєї оцiнки справедливої 

вартостi). 



Визнання доходiв. Доходи визнаються в тому випадку, якщо їх суму можна достовiрно 

оцiнити та iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди 

незалежно вiд того, коли буде отримано платiж. Доходи оцiнюються за справедливою 

вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, беручи до уваги 

визначенi згiдно з контрактом умови платежу, за вирахуванням знижок i податку на 

додану вартiсть. 

Група отримує доходи вiд реалiзацiї послуг, пов'язаних з використанням її мiсцевої 

телефонної мережi та засобiв зв'язку. Нижче перерахованi основнi послуги, що 

надаються Групою: 

a. Послуги оптовим клiєнтам; 

b. Послуги телефонiї (мiсцева, мiжмiська та мiжнародна телефонiя); 

c. Надання широкосмугового доступу в Iнтернет; 

d. Передача даних; 

e. Послуги цифрового телебачення через мережу Iнтернет (IPTV); 

f. Обслуговування телекомунiкацiйних мереж; 

g. Iншi послуги. 

Послуги оптовим клiєнтам - це надання послуг з термiнацiї трафiку (термiнацiя на 

власнiй мережi i транзит), оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв, та 

пiдключення оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет. Доходи за послуги з термiнацiї 

трафiку отримуються за термiнацiю дзвiнкiв з мереж iнших телекомунiкацiйних 

операторiв на мережi Групи. Група визнає доходи, отриманi вiд послуг з термiнацiї 

трафiку, в тому перiодi, в якому послуги були використанi клiєнтами. Послуги з 

оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та послуги з пiдключення оптових 

клiєнтiв до мережi Iнтернет - це послуги, щодо надання доступу протягом певного 

перiоду часу (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Доходи, отриманi вiд 

послуг з оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та по пiдключенню 

оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в якому цi послуги 

були наданi. 

Послуги телефонiї включають послуги наданi за хвилини дзвiнка або доступ протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна абонентська плата) або iншi узгодженi 

тарифнi плани. Доходи, отриманi вiд послуг телефонiї, визнаються в тому перiодi, в 

якому цi послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з передачi даних передбачають доступнiсть послуги протягом певного перiоду 

(наприклад, обслуговування з щомiсячною платою). Група визнає доходи, отриманi вiд 

послуг передачi даних, в тому перiодi, в якому послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з надання широкосмугового доступу в Iнтернет - це послуги, пов'язанi з 

використанням клiєнтами Iнтернет-трафiку або доступом до послуги протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Доходи, отриманi вiд 

послуг з надання доступу в Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в якому послуги 

були наданi. 

Послуги IPTV - це послуги по наданню абонентам доступу до перегляду телевiзiйного 

контенту через мережу Iнтернет. Цi послуги передбачають доступ протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Група визнає доходи, 

отриманi вiд послуг IPTV, в тому перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Послуги з обслуговування телекомунiкацiйних мереж передбачають їх надання протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Група визнає 

доходи, отриманi вiд послуг з обслуговування телекомунiкацiйних мереж, в тому 

перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Iншi доходи включають переважно доходи вiд оренди та продажу клiєнтського 

обладнання, i визнаються в тому перiодi, в якому послуги були наданi або товари 

були отриманi клiєнтами. 

Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Вартiсть наданих 

послуг включає витрати по взаємоз'єднанням, витрати на трансмiсiю, заробiтну плату 

технiчного персоналу та iншi вiдповiднi витрати. 

Презентацiя. У операцiї, де Група виступає принципалом, дохiд визнається на 

валовiй основi. У такому разi дохiд складається iз валової вартостi операцiї, 

рахунок за яку виставлений клiєнту, за вирахуванням торгових знижок, i з визнанням 

будь-яких вiдповiдних витрат як операцiйних. У операцiї, де Група виступає 

агентом, дохiд визнається на нетто-основi, i вiн являє собою зароблену маржу. 

Оцiнка того, дiє Група як принципал чи як агент, базується на аналiзi сутностi 

операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв або послуг та встановлення цiн, а 

також основних фiнансових ризикiв та вигод. 

Доходи майбутнiх перiодiв. Доходи вiд пiдключень вiдстрочуються i визнаються 

впродовж перiоду, протягом якого цi доходи отримуються; це очiкуваний перiод 

вiдносин з клiєнтом, i у 2018 р. вiн становить приблизно 5 рокiв для абонентiв 

телефонiї, 3 рокiв для абонентiв Iнтернету та 3 роки для абонентiв, якi 

користуються послугами з передачi даних (2017 рiк: 6 рокiв, 4 рокiв та 5 роки, 

вiдповiдно). Очiкуваний перiод вiдносин з клiєнтом базується на минулiй iсторiї 

вiдтоку абонентiв та очiкуваному розвитку Компанiї. 

Програми лояльностi. Бали винагороди за лояльнiсть клiєнта облiковуються як 

окремий компонент операцiї з продажу, у якiй вони надаються. Частину справедливої 



вартостi отриманої компенсацiї слiд розподiлити мiж балами винагороди, i дохiд має 

вiдстрочитися, базуючись на орiєнтовнiй кiлькостi балiв винагороди, за якими 

звернеться клiєнт. Далi вона визнається доходом у перiодi, протягом якого 

виконуються зобов'язання щодо видачi балiв винагороди. 

Класифiкацiя на поточнi/непоточнi. Актив/зобов'язання класифiкується як 

поточний/поточне, коли вiн/воно очiкується до реалiзацiї (погашення) або є намiр 

продати чи спожити його протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi 

активи/зобов'язання класифiкуються як непоточнi. Фiнансовi iнструменти 

класифiкуються базуючись на їх очiкуваному життi. Вiдстроченi доходи 

класифiкуються як поточнi. Вiдстроченi податковi активи/зобов'язання 

класифiкуються як непоточнi. 

 

4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження 

Група робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, 

показаних в звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та 

судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та 

iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, що за наявних обставин 

вважається об'рунтованим. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує 

професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi 

найбiльше впливають на суми, що вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй 

звiтностi, та оцiнки, якi можуть мати наслiдком значнi коригування балансової 

вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 

Строки корисного використання нематерiальних активiв i основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховуються протягом 

строку їх корисного використання. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв 

основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, заснованого на 

досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного 

використання активiв керiвництво бере до уваги умови передбачуваного використання 

активiв, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. 

Змiна будь-яких з цих умов або оцiнок може, в результатi, призвести до коригування 

майбутнiх норм амортизацiї. 

Строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

переглядаються принаймнi щороку, зважаючи на вищезазначенi та iншi важливi 

фактори. У разi суттєвих змiн у розрахункових строках корисного використання, суми 

нарахованого зносу та амортизацiї коригуються перспективно. 

Строки корисного використання основних засобiв були переглянутi, починаючи з 1 

сiчня 2017 року. Змiни по групам були наступнi: 

 До 1 сiчня 2017 р. Пiсля 1 сiчня 2017 р. 

ВОЛЗ, будiвлi та споруди 8-20 8-25 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 5 5 

Iнше 1-5 1-5 

Справедлива вартiсть основних засобiв. Починаючи з 31 грудня 2016 р., балансова 

вартiсть усiх груп основних засобiв (за винятком земельних дiлянок та незавершене 

будiвництво) облiковується згiдно з моделлю переоцiнки. 

Станом на 31 грудня 2016 року оцiнка була здiйснена незалежними оцiнювачами. 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена з шляхом порiвняння з 

ринковою вартiстю вiдповiдних об'єктiв на дату оцiнки (вхiднi данi 2-го рiвня). 

Справедлива вартiсть спецiалiзованої технiки та обладнання була визначена з 

використанням пiдходу залишкової вiдновлюваної вартостi, оскiльки для таких 

об'єктiв не було iнформацiї щодо наявної ринкової вартостi (вхiднi данi 3-го 

рiвня). 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв iз 3-го рiвня iєрархiї, оцiнювачi 

використали пiдхiд залишкової вiдновлюваної вартостi, який базується на 

використаннi вартостi подiбних до них активiв, якi переоцiнюються та коригуються 

на фактичну суму зносу (фiзичний знос, функцiональний знос i економiчне 

знецiнення). Активи, подiбнi до тих, якi оцiнюються, мають вiдповiдати кiльком 

вимогам: (i) мати подiбнi базовi характеристики та параметри оцiнюваного активу; 

(ii) цiни порiвнюваних об'єктiв мають бути близькими в часi до дати оцiнки. 

Для оцiнки фiзичного зносу оцiнювач використав в якостi бази визначення ефективний 

вiк та строк корисного використання. Ефективний вiк був визначений на основi їх 

фактичного вiку з коригуванням на спосiб їх використання та ремонтiв. 

При визначеннi економiчного знецiнення для моделi оцiнки оцiнювач застосував 

основне припущення - дисконтованi прогнознi грошовi потоки за 5 рокiв, 

використовуючи середньозважену вартiсть капiталу 19,9% (зокрема, для визначення 

середньозваженої вартостi капiталу оцiнювачi застосували ставки: безризикова 

ставка у доларах США 2,84%, ризик країни 7,13% тощо) та iндекс споживчих цiн у 

межах 7-11,5%. 

Збiльшення у розрахунковiй ставцi дисконтування (середньозваженiй вартостi 

капiталу) матиме наслiдком суттєво меншу справедливу вартiсть об'єктiв, якi 

оцiнюються; зменшення у ставцi дисконтування матиме наслiдком суттєво бiльшу 

справедливу вартiсть оцiнюваних об'єктiв. 



Група оцiнює необхiднiсть здiйснення переоцiнки вищезазначених основних засобiв 

щороку, беручи до уваги ринковi та неринковi чинники, якi впливають на ймовiрнiсть 

вiдхилення балансової вартостi вiд справедливої вартостi, зокрема, суттєве 

зменшення чи збiльшення у ринкових цiнах, тенденцiях у галузi та економiцi 

(Примiтка 2), змiни у ринкових умовах та iншi чинники.  

У наступнiй таблицi наведено основнi припущення, на основi яких керiвництво 

прогнозувало рух грошових потокiв, визначивши вiдшкодовану вартiсть основних 

засобiв (рiвень 3) для цiлей тестування на знецiнення станом на 31 грудня 2018 

року. 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування 19,9% 

Довгостроковi темпи зростання 5,0% 

Показник зростання валового прибутку 4% в 2019 до 8% в 2023 

Показник валової маржi 77,2% в 2019 до 83,1% в 2023 

Капiтальнi iнвестицiї 140 млн грн. 

Маржа EBITDA 27,3% в 2019 до 37,1% в 2023 

Керiвництво визначило прогнозовану маржу EBITDA на основi минулих показникiв та 

очiкувань на ринку. В розрахунку використовувались середнi темпи зростання в 

галузi. З метою створення моделi дисконтованих грошових потокiв, пiдготовленої 

станом на 31 грудня 2017 року, були застосованi припущення, взятi з ринкових даних 

та внутрiшнiх звiтiв. Всi ключовi припущення, являють собою найкращу оцiнку 

керiвництва майбутнiх тенденцiй у бiзнесi та базуються як на зовнiшнiх, так i на 

внутрiшнiх джерелах. 

У наступнiй таблицi наведено основнi припущення, на основi яких керiвництво 

базувало свої прогнози руху грошових потокiв, визначивши вiдшкодовану вартiсть 

основних засобiв (рiвень 3) для цiлей тестування на знецiнення станом на 31 грудня 

2017 року. 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування 17,5% 

Довгостроковi темпи зростання 5,0% 

Показник зростання валового прибутку 13,4% в 2018 до 9,4% в 2022 

Показник валової маржi 81,6% в 2018 до 83,2% в 2022 

Капiтальнi iнвестицiї 148 млн грн. 

Маржа EBITDA 23,4% в 2018 до 28,0% в 2022 

У наведенiй нижче таблицi показаний аналiз чутливостi справедливої вартостi 

основних засобiв до змiн у ключових припущеннях станом на 31 грудня 2018 року: 

(в тис. грн.) 

Вхiднi данi % змiн Змiна справедливої вартостi 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування +0,5% / -0,5% (28 418) / 30 512 

Довгостроковi темпи зростання +0,5% / -0,5% 18 196 / (17 015) 

Показник зростання валового прибутку +1% / -1% 4 810 / (4 810) 

Показник валової маржi +1% / -1% 45 042 / (45 042) 

Капiтальнi iнвестицiї +1% / -1% (6 401) / 6 401 

Маржа EBITDA +1% / -1% 45 043 / (45 043) 

Група дiйшла висновку, що балансова вартiсть основних засобiв iстотно не 

вiдрiзняється вiд справедливої вартостi основних засобiв на звiтну дату. 

Клiєнтське обладнання. Група купує клiєнтське обладнання, що включає модеми, 

роутери, приставки для цифрового телебачення (IPTV) та iн. Це обладнання Група 

надає абонентам в двох варiантах: i) продаж чи ii) надання в оренду. Група визнає 

придбане клiєнтське обладнання як товарно-матерiальнi запаси. Собiвартiсть 

проданого клiєнтського обладнання вiдноситься до прибутку або збитку. Собiвартiсть 

клiєнтського обладнання, що надається в оренду, перемiщується до складу основних 

засобiв. Амортизацiя клiєнтського обладнання базується на середнiй тривалостi 

корисного використання, що вiдповiдає 3 рокам. 

Перiод вiдносин з клiєнтом. Доходи вiд початкових пiдключень до мережi Групи 

вiдстрочуються i визнаються у прибутках чи збитках у перiодах, коли цi доходи 

заробленi, базуючись на середньому очiкуваному перiодi вiдносин з клiєнтами. 

Керiвництво регулярно переглядає свої оцiнки щодо перiоду вiдносин з клiєнтами, 

базуючись на iсторичному досвiдi та своїх планах щодо майбутнього розвитку 

Компанiї. 

Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює 

ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi 

аналiзу по окремих клiєнтах, беручи до уваги наступнi фактори: аналiз торгової та 

iншої дебiторської заборгованостi за термiнами вiд дати виникнення, їх зiставлення 

з термiнами кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан клiєнтiв та погашення 

ними заборгованостi в минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми меншi, нiж оцiнки 

керiвництва, Групi доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення. 

Визнання вiдстроченого податкового активу. Вiдстрочений податковий актив - це 

податки на прибуток, якi будуть вiдшкодованi через зниження оподатковуваного 

прибутку в майбутньому, i вiн визнається у консолiдованому звiтi про фiнансовий 

стан. Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть 

того, що вiдповiдну податкову вигоду вдасться реалiзувати. При визначеннi сум i 

термiнiв майбутнiх оподатковуваних доходiв i суми податкових вигод, ймовiрних в 



майбутнiх перiодах, керiвництво застосовує судження i розрахунки на пiдставi 

очiкуваного майбутнього оподатковуваного прибутку, який виглядає об'рунтованим за 

iснуючих обставин. Iстотнi змiни в цих розрахунках можуть привести до збiльшення 

або зменшення в наступному перiодi. 

Iсторичнi рiзницi мiж прогнозним i фактичним оподатковуваним прибутком не призвели 

до iстотних коригувань визнаних вiдстрочених податкових активiв. 

Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Група здiйснює 

операцiї з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи здiйснювались такi 

операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовуються професiйнi 

судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти за 

операцiями з пов'язаними сторонами спочатку визнаються за справедливою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Основою для таких суджень є 

цiноутворення щодо подiбних операцiй мiж непов'язаними сторонами та аналiз 

ефективної процентної ставки. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. У випадках, коли справедлива 

вартiсть фiнансових iнструментiв, визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може 

бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з 

використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтування грошових потокiв. В 

якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя зi 

спостережуваних ринкiв. Проте в тих випадках, коли це не є практично здiйсненним, 

необхiдна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження 

включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i 

волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi. 

 

5. Новi стандарти, iнтерпретацiї та змiни, що вступили в силу  

Протягом звiтного року Група застосувала всi новi та переглянутi Мiжнароднi 

Стандарти Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), схваленi Радою з мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО) та Комiтетом iз тлумачень МСФЗ, що вiдповiдають її 

дiяльностi, i якi набули чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. 

Компанiя прийняла МСФЗ 9 вперше. Загалом, суть та ефект змiн в результатi 

прийняття цих нових стандартiв описанi нижче. 

Також Компанiя зробила дострокове застосування МСФЗ 16, який був випущений, але ще 

не вступив у силу. Дострокове застосування дозволяється, але не ранiше, нiж 

компанiя починає застосовувати МСФЗ 15. Внаслiдок того, що Компанiя застосовує 

МСФЗ 15, вона почала використовувати вимоги МСФЗ 16 з 1 сiчня 2018 року. 

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти 

У липнi 2014 року РМСБО опублiкувала остаточну версiю МСФЗ 9: Фiнансовi 

iнструменти, який замiнює МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка та всi 

попереднi версiї МСФЗ 9. МСФЗ 9 об'єднує всi три аспекти бухгалтерського облiку 

для проекту фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, зменшення корисностi 

та облiк хеджування. МСФЗ 9 застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 

застосування. За винятком облiку хеджування, потрiбне ретроспективне застосування, 

але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Для облiку хеджування 

вимоги, як правило, застосовуються перспективно, за деякими обмеженими винятками. 

Компанiя прийняла новий стандарт на необхiдну дiючу дату та не перераховувала 

порiвняльну iнформацiю. В цiлому, суттєвого впливу на звiти про фiнансовий стан та 

власний капiтал не було, за винятком наслiдкiв застосування вимог МСФЗ 9 щодо 

зменшення корисностi. 

а) Класифiкацiя та визначення  

Компанiя не очiкувала значного впливу на її фiнансову звiтнiсть при застосуваннi 

вимог класифiкацiї та оцiнки МСФЗ 9. 

Торгова дебiторська заборгованiсть проводиться для збору договiрних грошових 

потокiв та, як очiкується, призведе до руху грошових коштiв. Компанiя 

проаналiзувала характеристики контрактних грошових потокiв цих iнструментiв та 

дiйшла висновку, що вони вiдповiдають критерiям оцiнки за амортизованою вартiстю 

згiдно з МСФЗ 9. Отже, перекласифiкацiя цих iнструментiв не потрiбна. 

б) Знецiнення  

МСФЗ 9 вимагає вiд Компанiї фiксувати очiкуванi кредитнi збитки за всiма її 

фiнансовими активами та торговою дебiторською заборгованiстю на основi 12-

мiсячного перiоду або всього строку. Компанiя застосувала спрощений пiдхiд та 

зафiксувала очiкуванi збитки вiд усього строку дебiторської заборгованостi. 

Компанiя визначила, що станом на 1 сiчня 2018 року через незабезпеченiсть його 

дебiторської заборгованостi резерв на збиток збiльшився на 14 451 тис. грн. з 

вiдповiдним збiльшенням вiдстроченого податкового активу на прибуток у сумi 2 601 

тис. грн. 

Вплив на власний капiтал (збiльшення / (зменшення)) станом на 1 сiчня 2018 року: 

  тис. грн. 



Активи  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (14 451) 

Вiдстрочений податковий актив 2 601 

Разом активи (11 850) 

Чистий вплив на капiтал 11 850 

Нерозподiлений прибуток 11 850 

МСФЗ 16 Оренда 

МСФЗ 16 був виданий у сiчнi 2016 р. i замiнює МСБО 17: Оренда, КТМФЗ 4: 

Визначення, чи мiстить угода оренду, ПКТ-15: Операцiйна оренда: заохочення та ПКТ-

27: Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду. МСФЗ 16 

визначає принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду, i 

вимагає вiд орендарiв облiку всiх орендних операцiй за єдиною балансовою моделлю, 

подiбною до облiку фiнансової оренди згiдно з МСБО 17. Стандарт має два виключення 

щодо визнання для орендарiв - оренду "малоцiнних" активiв (наприклад, персональних 

комп'ютерiв) та короткострокової оренди (тобто оренди з термiном оренди 12 мiсяцiв 

або менше). На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання здiйснити оренднi 

платежi (тобто, зобов'язання з оренди) та актив, що представляє собою право 

користування основним активом протягом строку оренди (тобто, актив у формi права 

користування). Орендарi будуть зобов'язанi окремо визнавати процентнi витрати за 

зобов'язанням з оренди та амортизацiйнi вiдрахування на актив у формi права 

користування. 

Орендарям також буде потрiбно перераховувати зобов'язання з оренди пiсля 

виникнення певних подiй (наприклад, змiна строку оренди, змiна майбутнiх орендних 

платежiв, що виникають внаслiдок змiни iндексу або курсу, якi використовуються для 

визначення цих платежiв). Орендар, як правило, визнає суму переоцiнки зобов'язання 

з оренди як коригування активу у формi права користування. 

Облiк у орендодавцiв за МСФЗ 16 iстотно не змiнюється вiдносно нинiшнього облiку 

згiдно з МСБО 17. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати всi оренди, 

використовуючи той самий принцип класифiкацiї, що i в МСБО 17, i розрiзняти два 

види оренди: операцiйну та фiнансову оренду. 

МСФЗ 16 також вимагає вiд орендарiв та орендодавцiв бiльш широкого розкриття 

iнформацiї, нiж згiдно з МСБО 17. 

МСФЗ 16 застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Раннє застосування дозволено, але не ранiше, нiж суб'єкт 

господарювання застосовує МСФЗ 15. Орендар може застосувати стандарт, 

використовуючи повний ретроспективний або модифiкований ретроспективний пiдхiд. 

Положення переходу на новий стандарт дозволяють певнi спрощення. 

Вiдповiднi деталi та ефекти на фiнансову звiтнiсть вiд застосування МСФЗ 16 

розкритi у Примiтках 10 та 22. 

Деякi iншi поправки та iнтерпретацiї приймаються вперше у 2018 роцi, але вони не 

справляють суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, зокрема: 

- МСФЗ 15 Дохiд вiд договорiв з клiєнтами - Встановлює нову модель визнання 

доходу, яка замiнює  всi iснуючi стандарти та роз'яснення (МСБО 8, МСБО 11, КIМСФЗ 

13, КIМСФЗ 15, КIМСФЗ 18, та Тлумачення ПКТ 31). Надає просту п'ятиступеневу 

модель визнання доходу; 

- Поправки до МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй (випущенi 20 червня 2016 року); 

- Iнтерпретацiя, розроблена Комiтетом з iнтерпретацiй МСФЗ (КIМСФЗ) 22 

Операцiї в iноземнiй валютi та сплачена авансом компенсацiя (випущена 08 грудня 

2016 року); 

- Рiчнi поправки до МСФЗ, 2014-2016 роки (щодо застосування поправок до МСФЗ 1 

та МСБО 28); 

- Поправки до МСБО 40 Перехiд у iнвестицiйну нерухомiсть (випущенi 08 грудня 

2016 року). 

Застосування цих стандартiв не спричинило значного впливу на фiнансову звiтнiсть 

Групи. 

 

6. Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 

Стандарти та поправки до них, що були схваленi, але не набрали чинностi на звiтну 

дату наведено нижче. Група має намiр прийняти цi стандарти, якщо вони 

застосовуються, коли вони стануть чинними.  

МСФЗ 17 Страховi контракти 

Стандарт вимагає, щоб страховi зобов'язання оцiнювалися по поточнiй вартостi, i 

надає бiльш унiфiкований пiдхiд до вимiрювання та представлення iнформацiї по всiх 

страхових контрактах. Цi вимоги призначенi для того, щоб досягнути цiлi 

послiдовного облiку страхових контрактiв. Стандарт роздiляє iнвестицiйнi та 

страховi активностi, причому обидвi цi активностi є важливими сферами бiзнесу 

страхових компанiй, але якi мають абсолютно рiзну економiчну суть. Стандарт 

застосовується до звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля 

цiєї дати. 

Цей стандарт не застосовується до Групи. 

Iнтерпретацiя КIМСФЗ 23 Невизначенiсть стосовно порядку облiку податку на прибуток 



Iнтерпретацiя призначена для того, щоб роз'яснити порядок облiку податку на 

прибуток у ситуацiї, коли невiдомо, чи податковий орган погодиться з однiєю чи 

iншою iнтерпретацiєю вимог податкового законодавства. Iнтерпретацiя застосовується 

до звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. 

Поправки до МСФЗ 9 Функцiї передплати з вiд'ємною компенсацiєю 

Цi поправки замiнюють iснуючi вимоги МСФЗ 9 щодо прав закiнчення термiну дiї, 

дозволяючи оцiнку по амортизованiй вартостi (або ж, залежно вiд бiзнес моделi, по 

справедливiй вартостi через iнший сукупний дохiд), навiть у разi вiд'ємної 

компенсацiї. Поправки застосовуються до звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2019 року або пiсля цiєї дати.  

Поправки до МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства 

Поправки вимагають, щоб у договорi з асоцiйованим чи спiльним пiдприємством розмiр 

визнаного прибутку чи збитку залежав вiд того, що вiдбувається з активами - вони 

продаються чи iнвестуються у бiзнес. Поправки застосовуються до звiтних перiодiв, 

що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.  

Щорiчнi вдосконалення МСФЗ, цикл 2015-2017 рокiв (випущенi у груднi 2017 року): 

- МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу та МСФЗ 11 Спiльна дiяльнiсть - Поправки до МСФЗ 3 

роз'яснюють, що коли компанiя отримує контроль над бiзнесом, що є спiльною 

дiяльнiстю, вона переоцiнює частки участi у бiзнесi, якi були у неї ранiше. 

Поправки до МСФЗ 11 роз'яснюють, що коли компанiя отримує спiльний контроль над 

бiзнесом, який є спiльною операцiєю, компанiя не переоцiнює частки участi у 

бiзнесi, якi були у неї ранiше. 

- Поправки до МСБО 12 Податки на прибуток - Поправки роз'яснюють, що вимоги у 

попередньому параграфi 52Б (визнавати податковi наслiдки доходу у формi дивiдендiв 

тодi, коли визнаються операцiї чи подiї, якi створили вiдповiднi прибутки до 

виплати дивiдендiв) застосовуються до всiх податкових наслiдкiв доходу у формi 

дивiдендiв шляхом видалення даного параграфу з параграфу 52А, який має справу лише 

з ситуацiями, коли наявнi рiзнi ставки оподаткування для розподiленого та 

нерозподiленого прибуткiв. 

- Поправки до МСБО 23 Витрати на позики - Поправки роз'яснюють, що якщо будь-

якi конкретнi позики залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив 

буде готовий до його очiкуваного використання або продажу, це запозичення стає 

частиною коштiв, якi суб'єкт господарювання в цiлому запозичує, пiд час розрахунку 

ставки капiталiзацiї на загальнi позики. 

Керiвництво Групи очiкує, що коли вищезазначенi стандарти та iнтерпретацiї 

вступлять у силу, вони не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть. На 

звiтну дату Група не планує робити раннє застосування цих стандартiв та 

iнтерпретацiй. 

 

7.  Об'єднання бiзнесу 

Придбання та злиття ММДС 

16 травня 2018 року Компанiя придбала компанiї групи ММДС, якi працюють у сферi 

телекомунiкацiй, i якi є компанiями пiд спiльним контролем. 

На дату придбання Компанiя визнала придбанi iдентифiкованi активи, прийнятi 

зобов'язання та неконтрольовану частку в об'єктi придбання. Компанiя оцiнила 

вiдповiднi активи та зобов'язання на дату придбання за їхньою справедливою 

вартiстю, а також неконтроьовану частку за пропорцiйною часткою у чистих активах 

об'єкта придбання. З цiєю метою на дату придбання за допомогою компанiї-

оцiнювальника було проведено переоцiнку основних засобiв. 

Придбанi частки наведенi нижче: 

Назва компанiї в групi ММДС Роль у групi  

Придбана частка, % 

ММДС-Україна, ТОВ Материнська компанiя 100% 

ММДС-Чернiвцi, ТОВ Дочiрня компанiя  100% 

Телекомiнформ, ТОВ Дочiрня компанiя  100% 

Кейбл ТВ-Фiнанси, ТОВ Дочiрня компанiя 5% 

Незважаючи на те, що ММДС-Україна володiла лише часткою 5% у компанiї Кейбл ТВ-

Фiнанси, вона мала повний операцiйний контроль над нею. 

30 листопада 2018 року всi активи та зобов'язання цих компанiй, окрiм Кейбл ТВ-

Фiнанси, були повнiстю влитi у Компанiю (ПрАТ "Фарлеп-Iнвест"). Компанiя Кейбл ТВ-

Фiнанси залишилася дочiрньою. 

Активи та зобов'язання, придбанi станом на 16 травня 2018 року: 

   Справедлива вартiсть при придбаннi, тис. грн. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби   6 643 

Нематерiальнi активи   3 134 

Вiдстроченi податковi активи   28 

Iншi необоротнi активи   604 

Всього необоротних активiв   10 409    

Оборотнi активи    



Товарно-матерiальнi запаси   4 337 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть   11 745 

Передоплати   28 074 

Грошовi кошти та їх еквiваленти   403 974 

Iншi оборотнi активи   4 444 

Всього оборотних активiв   452 574 

Всього активiв   462 983   

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики   10 203 

Доходи майбутнiх перiодiв - довгостроковi (*)   478 864 

Всього довгострокових зобов'язань   489 067    

Поточнi зобов'язання    

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв   1 792 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть   255 

Доходи майбутнiх перiодiв - поточнi   17 098 

Iншi зобов'язання   827 

Всього поточних зобов'язань   19 972 

Всього зобов'язань   509 039    

Всього iдентифiкованих чистих активiв/(зобов'язань) за справедливою вартiстю 

 (46 056)    

Неконтрольована частка   (7 090)    

Передана компенсацiя   69 536 

(*) Доходи майбутнiх перiодiв (довгостроковi) - це цiльове фiнансування, отримане 

на конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц, яке має бути витрачене у 

майбутньому (згiдно з планом конверсiї). 

Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi становить 11 

745 тис. грн. Її валова вартiсть становить 12 313 тис. грн. 

Також на дату придбання 1 900 тис. грн. резерву переоцiнки було додано до капiталу 

Групи. 

Вiд дати придбання компанiї групи ММДС принесли у фiнансову звiтнiсть Групи 638 

тис. грн. доходу, 14 446 тис. грн. операцiйних витрат, 33 349 тис. грн. 

фiнансового доходу, 8 000 тис. грн. фiнансових витрат, та 540 тис. грн. iншого 

доходу (чистого), що становить загалом 12 081 тис. грн. чистого прибутку. 

Умовної компенсацiї не було визнано. 

Вiдповiдна компенсацiя в сумi 69 536 тис. грн. включена у консолiдованому звiтi 

про фiнансовий стан у статтю "Iнша поточна заборгованiсть". 

Придбання ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" 

Протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, ТОВ 

"Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, коли 

Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. 

Станом на 31 грудня 2018 року заборгованiсть Компанiї по компенсацiї перед одним з 

колишнiх акцiонерiв становила 298 тис. грн. Ця компенсацiя включена у 

консолiдованому звiтi про фiнансовий стан у статтю "Iнша поточна заборгованiсть". 

Ця сума була погашена 11 лютого 2019 року.  

 

8.  Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами  

Визначення пов'язаних сторiн наведено в МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо 

пов'язаних сторiн. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює 

iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати суттєвий сплив чи 

спiльний контроль над iншою стороною при прийняттi фiнансових та операцiйних 

рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, якi можуть являти собою 

вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не 

лише юридичнiй формi. 

Умови операцiй з пов'язаними сторонами 

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами станом на кiнець року є 

незабезпеченими, та розрахунки проводяться в грошових коштах. За виключенням iнших 

довгострокових фiнансових зобов'язань, залишки за розрахункам з пов'язаними 

сторонами є безвiдсотковими. Не iснує фiнансових гарантiй, наданих на користь 

Групи, чи отриманих вiд будь-якої пов'язаної сторони. В 2018 та 2017 роках Група 

не визнавала жодних забезпечень пiд дебiторську заборгованiсть вiд пов'язаних 

сторiн. 

Типи вiдносин з пов'язаними сторонами для тих пов'язаних сторiн, з якими Група 

вступала в iстотнi операцiї або мала iстотнi баланси на звiтнi дати, представленi 

нижче. 

Залишки по розрахункам з пов'язаними сторонами були наступними: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 Компанiї, що знаходяться пiд спiльним контролем Асоцiйованi компанiї СКМ

 Компанiї, що знаходяться пiд спiльним контролем Асоцiйованi компанiї СКМ 

Торгова i iнша дебiторська заборгованiсть, валова сума 7 192 2 155 65 708

 4 



ОВДП (Примiтка 16) 145 773 - -   - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 131 240  -  14 050 - 

Поворотна фiнансова допомога видана - - 57 538 - 

Передоплати 5 083 36 2 023 4 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (19 538) (747) (20 082) (2) 

Iншi поточнi зобов'язання (69 536) - - - 

Аванси отриманi вiд клiєнтiв (319) (1) (211) - 

Позики (Примiтка 20) - - (45 728) - 

Фiнансова допомога отримана вiд пов'язаних сторiн (224 351) - (224 351)

 - 

Заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам за отриманими кредитами (Примiтка 20)

 - - (35) --  

Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк були наступними: 

 2018 рiк 2017 рiк 

 Компанiї, що знахо-дяться пiд спiльним контролем Асоцiйо-ванi компанiї 

СКМ Ключовий управлiн-ський персонал Компанiї, що знахо-дяться пiд спiльним 

контролем Асоцiйо-ванi компанiї СКМ Ключовий управлiн-ський персонал 

Дохiд 68 945 18 887 - 54 271 34 - 

Операцiйнi витрати (34 713) (568) - (60 760) (12) - 

Фiнансовi доходи 29 132 - - 1 422 - - 

Фiнансовi витрати (909) - - (9 781) - - 

Фiнансовi доходи/(витрати) по ОВДП (Примiтка 16) (1 554) - - -

 - - 

Придбання основних засобiв (5 496) - - (1 872) - - 

Дохiд i торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (валова) 

В 2018 роцi Група надала послуги доступу до мережi, взаємоз'єднання та оренди 

каналiв клiєнтам, що є пов'язаними сторонами Групи, на суму 87 832 тис. грн. (2017 

рiк: 54 305 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2017 року баланс торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

включав в себе безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу, надану пов'язанiй 

сторонi в сумi 57 538 тис. грн. У лютому 2018 р. дана фiнансова допомога була 

повнiстю виплачена.  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на 31 грудня 2018 в банку пiд загальним контролем Група мала 131 240 тис. 

грн. грошових коштiв та їх еквiвалентiв (31 грудня 2017 року: 14 050 тис. грн.). 

Операцiйнi витрати, торгова кредиторська заборгованiсть, передоплати та iнша 

нефiнансова дебiторська заборгованiсть 

Операцiйнi витрати включають в себе витрати по взаємоз'єднаннях, орендi примiщень, 

лiнiй зв'язку та iнше, що надавалися компанiями, що знаходяться пiд спiльним 

контролем та iншими пов'язаними сторонами. 

Торгова кредиторська заборгованiсть та передоплати компанiям, що перебувають пiд 

спiльним контролем та iншим пов'язаним сторонам складають суми за взаємоз'єднання 

та оренду лiнiй зв'язку. Торгова кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними 

сторонами є безвiдсоткова та погашаються в ходi звичайної комерцiйної дiяльностi. 

Вiдсотковi кредити та позики, фiнансова допомога та нарахованi вiдсотки за 

отриманими кредитами 

Станом на 31 грудня 2017 року баланс по кредиту, отриманому вiд українського 

банку, що є компанiєю, що знаходиться пiд спiльним контролем, складав 45 728 тис. 

грн. Ефективна вiдсоткова ставка станом на 31 грудня 2017 року становила 17,5% 

рiчних. Залишок нарахованих вiдсоткiв станом на 31 грудня 2017 року складав 35 

тис. грн. 

16 лютого 2018 р. цей кредит був повнiстю погашений; зокрема: тiло в сумi 45 728 

тис. грн.; нарахованi вiдсотки в сумi 1 140 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2018 року залишок фiнансової допомоги, отриманої вiд компанiй, 

що знаходяться пiд спiльним контролем, складав 224 351 тис. грн. (31 грудня 2017 

року: 224 351 тис. грн.). 

У 2017 та 2018 роках було отримано 117 570 тис. грн. фiнансової допомоги вiд 

материнської компанiї. Також у 2018 роцi було погашено 117 570 тис. грн. 

вiдповiдної фiнансової допомоги (2017: 117 835 тис. грн). 

Фiнансовi доходи 

В 2018 роцi фiнансовий дохiд включав 29 132 тис. грн. вiдсоткiв по залишкам на 

розрахункових рахунках в українському банку, що є компанiєю, що знаходиться пiд 

спiльним контролем (2017 рiк: 1 422 тис. грн.). 

Фiнансовi витрати 

В 2018 та 2017 роках фiнансовi витрати включали нарахованi вiдсотки за кредитом 

вiд українського банку, що знаходиться пiд спiльним контролем, та банкiвськi 

комiсiї, нарахованi цим банком. 

Придбання основних засобiв 

В 2018 роцi Група придбала основнi засоби у компанiй, що перебувають пiд спiльним 

контролем, за грошовi кошти в розмiрi 5 496 тис. грн. (2017 рiк: 1 872 тис. грн.). 

Винагорода ключового управлiнського персоналу 



До складу ключового управлiнського персоналу входять 9 керiвникiв вищої ланки 

(2017 рiк: 8 керiвникiв вищої ланки). В 2018 роцi загальна сума винагороди 9 

керiвникiв вищої ланки була включена в операцiйнi витрати i складала 25 682 тис. 

грн. (2017 рiк: 21 301 тис. грн.). Винагорода ключового управлiнського персоналу 

складається з заробiтної плати, премiй та iнших виплат. 

 

9. Основнi засоби 

Рух основних засобiв наведений нижче: 

 Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди Телекомунi-кацiйне обладнання та мережевi 

комутатори Iнше Незавершене будiвництво, невстанов-лене та демонтоване 

обладнання Всього 

Станом на 1 сiчня 2017 р. 

Первiсна вартiсть 365 467 225 038 76 184 56 995 723 684 

Накопичений знос (28 752) (24 462) (39 521) ? (92 735) 

Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 р.  336 715 200 576 36 663

 56 995 630 949 

Надходження            -            -            -      83 876      

83 876 

Перемiщення      43 411      24 001      19 646     (87 058)              - 

Вибуття       (3 034)             (19)        (6 042)           

(914)       (10 009)   

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 28)    (20 938)       (41 017)       

(16 559)          -     (78 514)   

Знецiнення      (25 133)       (10 598)           (303)        (4 

097)       (40 131)   

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р.     331 021    172 943      33 405      

48 802    586 171 

Станом на 31 грудня 2017 р. 

Первiсна вартiсть  405 735  248 652   85 813  48 802    789 002 

Накопичений знос     (74 714)       (75 709)       (52 408)              

-   (202 831)   

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р.    331 021    172 943      33 405      

48 802    586 171 

Надходження - - - 91 158 91 158 

Перемiщення             44 363        7 161           7 143       (58 668)                

- 

Вибуття         (13 004)             (61)          (1 936)          (6 

367)         (21 368)   

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 28) (23 331)          (37 300)        (10 

320)     -         (70 951)   

Знецiнення               -             -             -          (3 754)           

(3 754)   

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7)     1 350          2 779             58            

2 456             6 643 

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.      340 400       145 522     

28 350       73 627       587 899 

Станом на 31 грудня 2018 р. 

Первiсна вартiсть   437 148  260 722  88 240   73 627  859 737 

Накопичений знос         (96 748)          (115 200)           (59 890)  

 -       (271 838)   

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.       

     340 400            145 522          28 350             73 627           

587 899 

Станом на 31 грудня 2017 року будiвлi, телекомунiкацiйне обладнання та мережевi 

комутатори з балансовою вартiстю 192 609 тис. грн. були переданi в заставу банку, 

що є пов'язаною стороною, в якостi забезпечення по кредиту (Примiтка 31). Станом 

на 31 грудня 2018 року не було основних засобiв в заставi, оскiльки кредит був 

повнiстю погашений в лютому 2018 року. 

Станом на 31 грудня 2018 року основнi засоби з первiсною вартiстю 50 955 тис. грн. 

(31 грудня 2017 року: 48 351 тис. грн.) були повнiстю замортизованi, але все ще 

використовувались Групою. 

Якщо б основнi засоби облiковувались за методом iсторичної вартостi, їх балансова 

вартiсть на 31 грудня була б наступною: 

 2018 р. 2017 р. 

Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди 114 792 84 384 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 50 652 46 444 

Iнше 15 328 17 304 

Загальна балансова вартiсть 180 771 148 132 

Станом на 31 грудня 2018 року резерв переоцiнки, визнаний в iншому сукупному 

доходi, складав 274 084 тис. грн. (31 грудня 2017 року: 318 987 тис. грн.). 



Група визнає додатковi витрати на отримання договорiв з клiєнтами як актив, якщо 

вона сподiвається вiдшкодувати цi витрати (Примiтка 27). Серед таких витрат є 

частина комiсiйної винагороди агентам та частина оренди кол-центру, якi напряму 

стосуються отримання нових клiєнтiв. Цi витрати представленi у групi 

"Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори" вище. 

У 2018 роцi таких витрат було 282 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). Вони амортизуються 

за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з клiєнтом. 

У 2018 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 21 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). 

Також Група визнає активом витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом 

(Примiтка 27). Це наступнi витрати на пiдключення (якi напряму стосуються 

вiдповiдного договору). Зокрема, у 2018 роцi таких витрат було 1 120 тис. грн 

(2017: 0 тис. грн.). У 2018му роцi амортизацiї цього активу не було. Цi витрати 

представленi у групi "Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори" вище.  

 

10. Актив з права використання 

Рух активу з права використання наведений нижче: 

1.  Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди Iнше Всього 

Станом на 1 сiчня 2018 р.    

Первiсна вартiсть - - - 

Накопичений знос - - - 

Чистова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 р. - - - 

Надходження      398 747     1 356     400 103    

Вибуття       (62 512)      (279)           (62 791)   

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 28)      (29 798)          (207)         

(30 005)   

Чистова балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.      306 437          870           

307 307    

Станом на 31 грудня 2018 р.    

Первiсна вартiсть      333 919            1 046           334 965    

Накопичений знос       (27 482)         (176)          (27 658)   

Чистова балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.      306 437        870          

307 307    

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. у первiснiй вартостi не було змiнних 

орендних платежiв, якi залежать вiд iндексу чи ставки. Також не було оренди з 

гарантiями лiквiдацiйної вартостi або оренди, яка ще не почалася, по якiй у Групи 

є зобов'язання. 

Сума витрат, пов'язаних з орендою, щодо якої Група застосувала практичний прийом, 

описаний у параграфi 5а МСФЗ 16 (оренда зi строком менш нiж 12 мiсяцiв), становила 

3 272 тис. грн. за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.  

 

11. Нематерiальнi активи 

Рух нематерiальних активiв показаний нижче: 

 Програмне забезпе-чення Лiцензiї Iнше Невста-новлене програмне забезпе-

чення Всього 

Станом на 1 сiчня 2017 р. 

Первiсна вартiсть 46 686 71 192 9 460 - 63 338 

Накопичений знос (38 672) (1 497) (6 946) ? (47 115) 

Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 2017 р. 8 014 5 695 2 514 - 16 223 

Надходження - - - 11 338 11 338 

Перемiщення 10 685 836 (183) (11 338) - 

Знецiнення - (6) - - (6) 

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 28) (7 047) (1 419) (1 276) -

 (9 742) 

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 11 652 5 106 1 055 - 17 

813 

Станом на 31 грудня 2017 р. 

Первiсна вартiсть 47 849 7 617 6 872 - 62 338 

Накопичений знос (36 197) (2 511) (5 817) ? (44 525) 

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 11 652 5 106 1 055 - 17 

813 

Надходження -   -   -   8 862  8 862 

Перемiщення   8 659 (166)     369 (8 862)     - 

Знецiнення - - - - - 

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 28) (5 819)    (1 459)    (1 040)    -

 (8 318)    

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7)  25  3 109  -      3 134 

Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.  14 517   6 590  384  -  

21 491 

Станом на 31 грудня 2018 р. 

Первiсна вартiсть 49 453  10 807  3 094 -  63 354 

Накопичений знос (34 936)    (4 217)    (2 710)    - (41 863)    



Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р.  14 517  6 590  384  -  

21 491 

Основнi лiцензiї Групи станом на 31 грудня: 

Серiя i номер Покриття Лiцензiя Дата початку Дата закiнчення Чиста 

балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р. Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 

2017 р.        

ДЛ 000155 Регiональна Надання послуг фiксованого мiжнародного та мiжмiського 

телефонного зв'язку 2 квiтня 2016 року 1 квiтня 2021 року 2 545 3 635 

ДЛ 000735 Регiональна Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

 30 листопада 2016 року 29 листопада 2021 року 21 30 

ДЛ 000736 Регiональна Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

 30 листопада 2016 року 29 листопада 2021 року 116 156 

 

12. Товарно-матерiальнi запаси 

Нижче представленi товарно-матерiальнi запаси: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Товари 2 603 2 088 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1 793 884 

Iншi запаси 1 088 413 

Запаснi частини  613 417 

Паливо 133 144 

Всього товарно-матерiальних запасiв 6 230 3 946 

Протягом 2018 року 9 528 тис. грн. (2017: 8 432 тис. грн.) товарно-матерiальних 

запасiв були визнанi як витрати. Деталi даних витрат наступнi: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Утримання примiщень та транспортних засобiв (4 652) (4 187) 

Собiвартiсть клiєнтського обладнання  (2 475) (2 782) 

Витрати на маркетинг (464) (185) 

Обслуговування мережi (294) (89) 

Професiйнi витрати  (2) (11) 

Охорона - (2) 

Iншi витрати (1 641) (1 176) 

Всього (9 528) (8 432) 

Сума списання (уцiнки) товарно-матерiальних запасiв, визнана як витрати у 2018 

роцi становила 1 208 тис. грн. (2017: 183 тис. грн.). 

 

13. Iншi оборотнi активи 

Нижче представленi iншi оборотнi активи: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

ПДВ до отримання 6 131 3 301 

Iншi податки та обов'язковi платежi  91 115 

Всього iнших оборотних активiв 6 222 3 416 

 

14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

Нижче представлена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Дебiторська заборгованiсть   

Торгова дебiторська заборгованiсть 106 277 99 218 

Резерв пiд зменшення корисностi (39 464) (25 689) 

Торгова дебiторська заборгованiсть - чиста сума 66 813 73 529 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 29 498 85 381 

Резерв пiд зменшення корисностi (762) (762) 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть - чиста сума 28 736 84 619 

Всього торгової та iншої дебiторської заборгованостi 95 549 158 148 

На звiтну дату торгова та iнша дебiторська заборгованiсть була деномiнована в 

наступних валютах: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Українська гривня 82 613 138 649 

Долари США 8 264 14 289 

Євро 4 672 5 210 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 95 549 158 148 

У сумi резерву пiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi вiдбулися наступнi змiни: 

 2018 р. 2017 р.  

Станом на 1 сiчня (26 451) (17 337) 

Ефект вiд прийняття нових стандартiв (14 451) - 

Нараховано резерву протягом року (Примiтка 28) (10 777) (13 546) 

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7) (568) - 

Суми, списанi протягом року як безнадiйнi 12 021 4 432 

Станом на 31 грудня (40 226) (26 451) 



Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та 

iншої дебiторської заборгованостi представлений нижче: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 Торгова дебiторська заборго-ванiсть Iнша дебiторська заборго-ванiсть

 Торгова дебiторська заборго-ванiсть Iнша дебiторська заборго-ванiсть 

Непрострочена i незнецiнена дебiторська заборгованiсть:     

- Абонентiв - юридичних осiб      11 104        -         17 309              -    

- Абонентiв - фiзичних осiб          -      -    7 439                -    

- Операторiв           17 541                -        16 417          -    

- Iнших                 4           3 179             3      60 329  

Всього непростроченої i незнецiненої дебiторської заборгованостi  

            28 649                3 179           41 168             60 329  

Простроченi та знецiненi статтi дебiторської заборгованостi (валова сума):  

   

- less than 30 days            17 369    -                   -     

- 31-60 днiв              11 700      1 266       14 108      -  

- 61-90 днiв                4 291        -          7 441           -    

- 91-180 днiв               6 442         -         8 106          -    

- 181-270 днiв                5 071         -         6 268          -    

- 271-360 днiв                4 992         -         4 222          -    

- понад 360 днiв          27 763         25 053      17 905         25 052  

Всього простроченої i знецiненої дебiторської заборгованостi        

       77 628              26 319           58 050              25 052  

Резерв пiд зменшення корисностi    (39 464)                (762)     (25 

689)                 (762) 

Всього              66 813              28 736          73 529              

84 619  

У Групи вiдсутня значна концентрацiя кредитного ризику, оскiльки клiєнтська база 

Групи є високодиверсифiкованою  i керiвництво здiйснює регулярний монiторинг 

здатностi клiєнтiв погасити їх заборгованiсть. 

Також Група має довгострокову торгову дебiторську заборгованiсть, яка представляє 

собою довгострокову частину дебiторської заборгованостi за продане в розстрочку 

клiєнтське обладнання, i яка оцiнюється за амортизованою вартiстю (дисконтується). 

Станом на 31 грудня 2018 року довгострокова торгова дебiторська заборгованiсть 

становила 3 340 тис. грн. (31 грудня 2017 року: 1 465 тис. грн). 

 

15. Передоплати 

 Нижче представленi передоплати: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Передоплати 14 890 10 304 

Компенсацiя завданих збиткiв - 47 

Всього передоплат 14 890 10 351 

 

16.  ОВДП 

28 вересня 2018 року ММДС (дочiрнє пiдприємство Компанiї на той момент) придбало 

доларовi облiгацiї внутрiшньої державної позики (т.зв. "ОВДП"), емiтованi у 

доларах США, з номiнальною цiною 1 000 доларiв США за 1 ОВДП. Сума, заплачена за 

придбанi ОВДП, становила 149 216 тис. грн. У листопадi 2018 р., коли вiдбулося 

влиття ММДС у Компанiю, цi ОВДП стали частиною поточних активiв Компанiї. 

Деталi придбання станом на 28 вересня 2018 р. наступнi: 

Код ОВДП Номiнальний купон, % рiчних Ефективна ставка вiдсотку, % Кiлькiсть, 

шт.  

Загальна номiнальна цiна, тис. дол. США  

Строк погашення 

UA4000201453 н.д. 4,19% 2 500 2 500 19 червня 2019 р. 

UA4000198469 5,34% 4,50% 2 800 2 800 10 липня 2019 р. 

Всього   5 300 5 300  

Цей фiнансовий iнструмент оцiнюється методом амортизованої вартостi. Станом на 31 

грудня 2018 р. вартiсть цих ОВДП була наступною: 

Код ОВДП    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. грн. 

UA4000201453 2 449 67 810 

UA4000198469 2 816 77 963 

Всього   5 265 145 773 

Також протягом 2018 року були нарахованi наступнi доходи та витрати: 

Стаття доходу/витрат    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. 

грн. 

Процентнi доходи  68     1 903 

Ефект дисконтування, дохiд/(витрати) 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi (8)  n/a (228)  (3 229) 

Всього    60 (1 554) 

 



17. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на звiтну дату грошовi кошти та їх еквiваленти були наступними: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Залишки на поточних банкiвських рахунках 131 795 14 508 

Короткостроковi депозити 150 000 - 

Всього грошових коштiв та еквiвалентiв 281 795 14 508 

У 2018 роцi вiдсотки по залишкам на поточних банкiвських рахунках були 

фiксованими, зi ставкою вiд 9,5% до 11% (2017: вiд 8,5% до 9%). 

Короткостроковi депозити складаються з депозиту в Альфа-банку з вiдсотковою 

ставкою 19,5% рiчних та строком погашення 01 квiтня 2019 р. Цей депозит був 

повнiстю погашений на цю дату. 

Станом на звiтну дату грошовi кошти та їх еквiваленти були деномiнованi в таких 

валютах: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Українськi гривнi 267 856 5 744 

Євро 3 472 4 700 

Долари США 10 467 4 064 

Всього грошових коштiв та еквiвалентiв 281 795 14 508 

Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв не були 

простроченими чи знецiненими. 

 

18. Акцiонерний капiтал 

 Кiлькiсть акцiй, шт. Акцiонерний капiтал 

Станом на 31 грудня 2017 р. 85 243 867 852 439 

Станом на 31 грудня 2018 р. 85 243 867 852 439 

Станом на 31 грудня 2018 року авторизований та повнiстю оплачений акцiонерний 

капiтал складав 85 243 867 звичайних акцiй (31 грудня 2017 року: 85 243 867) з 

номiнальною вартiстю 10 гривень за акцiю. 

Прибуток на акцiю: 

Рiк Середньорiчна кiлькiсть акцiй, шт. (Збиток)/ прибуток, 

тисяч гривень (Збиток)/ прибуток на 1 акцiю, гривень 

2017 85 243 867 9 777 0,1147 

2018 85 243 867 4 887 0,0573 

Дочiрнi компанiї Групи розподiляють отриманий прибуток як дивiденди або переводять 

його в резерви на пiдставi їх фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.  

 

19. Резерв переоцiнки 

Змiни у резервi переоцiнки були наступними: 

Залишок на 1 сiчня 2017  394 320   

Iнший сукупний дохiд за рiк (переоцiнка активiв у зонi АТО)  (28 035) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв  (47 298) 

Залишок на 31 грудня 2017  318 987      

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7)  1 900 

Iнший сукупний дохiд за рiк (переоцiнка основних засобiв)  (310) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв  (46 493)   

Залишок на 31 грудня 2018  274 084    

Сума рекласифiкацiї з резерву переоцiнки до непокритих збиткiв дорiвнює рiзницi 

мiж амортизацiєю на дооцiнений актив i амортизацiєю, визначеною на основi 

собiвартостi цього актива (зiгдно з МСБО 12.64). 

 

20. Позики 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Довгостроковi позики   

Iншi довгостроковi позики 2 443 2 416 

Мiнус поточна частина довгострокових позик (960) (1 063) 

Всього довгостроковi позики 1 483 1 353 

Поточнi позики   

Поточна частина довгострокових позик 960 46 791 

Нарахованi вiдсотки за банкiвським кредитом (Примiтка 8) - 35 

Всього поточнi позики 960 46 826 

Всього позик 2 443 48 179   

Ефективна вiдсоткова ставка по банкiвському кредиту, деномiнованому в українськiй 

гривнi, розкрита в Примiтцi 8. 

Нижче вказанi термiни погашення довгострокових позик Групи: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Довгостроковi позики з термiном погашення:  

- Вiд 1 до 2 рокiв       352 445 

- Вiд 2 по 5 рокiв 1 117 863 

- Понад 5 рокiв 14 45 

Всього позик 1 483 1 353 



Станом на 31 грудня 2017 року позики в загальнiй сумi 45 728 тис. грн. були 

забезпеченi основними засобами (Примiтка 9). Станом на 31 грудня 2018 року не було 

основних засобiв в заставi, оскiльки кредит був повнiстю погашений в лютому 2018 

року. 

 

21. Iншi зобов'язання 

Iншi зобов'язання представленi нижче: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.  

Нарахування по невикористаним вiдпусткам 10 076 13 264 

Нарахованi премiї 16 923 9 371 

Всього iнших зобов'язань 26 999 22 635 

 

22. Оренднi зобов'язання 

Оренднi зобов'язання представленi нижче: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.  

Довгостроковi 267 745 - 

Короткостроковi  62 405 - 

Всього орендних зобов'язань 330 150 - 

У 2018 роцi процентнi витрати по орендним зобов'язанням становили 62 973 тис. грн. 

(2017: 0 тис. грн.). 

У 2018 роцi загальний обсяг вiдтоку грошових коштiв за оренду становив 71 073 тис. 

грн. (2017: 0 тис. грн.), зокрема 3 272 тис. грн. щодо короткострокової оренди 

(2017: 0 тис. грн.), 4 828 тис. грн. (2017: 0 тис. грн.) щодо оплати тiла орендних 

зобов'язань та 62 973 тис. грн. (2017: 0 тис. грн.) щодо оплати вiдсоткiв орендних 

зобов'язань. 

 

23. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Нижче наведена кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 

кредиторська заборгованiсть: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.  

Торгова кредиторська заборгованiсть   

Торгова кредиторська заборгованiсть  19 310 45 312 

Нарахованi витрати 11 785 9 051 

Кредиторська заборгованiсть за придбання основних засобiв та нематерiальних 

активiв 23 362 23 447 

Всього торгової кредиторської заборгованостi 54 457 77 810 

Iнша кредиторська заборгованiсть   

ПДВ до сплати - 8 997 

Заборгованiсть по розрахункам з працiвниками - 7 345 

Всього iншої кредиторської заборгованостi - 16 342 

Всього торгової на iншої кредиторської заборгованостi 54 457 94 152 

Станом на звiтну дату торгова кредиторська заборгованiсть була деномiнована в 

таких валютах: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.  

Українська гривня 45 262 76 149 

Євро 3 695 3 573 

Долари США 4 783 13 553 

Росiйськi рублi 717 877 

Всього торгової кредиторської заборгованостi 54 457 94 152 

 

24. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

Валовi суми фiнансових активiв i зобов'язань, якi пiдлягають взаємозалiку, 

представленi в таблицi: 

Станом на 31 грудня 2018 р. Валова  

сума Валова сума взаємозалiку, визнана в звiтi про фiнансовий стан Чиста сума, 

представлена в звiтi про фiнансовий стан 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) 97 500 (1 951)

 95 549 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 23) (52 506) 1 951 (54 

457) 

Станом на 31 грудня 2017 р. Валова  

сума Валова сума взаємозалiку, визнана в звiтi про фiнансовий стан Чиста сума, 

представлена в звiтi про фiнансовий стан 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) 160 228 (2 080)

 158 148 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 23) (96 232) 2 080 (94 

152) 

Фiнансовi активи та зобов'язання пiдлягають взаємозалiку у випадку, коли договори 

мiж Групою та контрагентом дозволяють розрахунок в результатi взаємозалiку 

вiдповiдних фiнансових активiв та зобов'язань в разi узгодження такого 

взаємозалiку. У разi вiдсутностi такого узгодження фiнансовi активи та 



зобов'язання погашаються в валових сумах. Основнi угоди з взаємозалiком - це угоди 

з нацiональними операторами. 

 

25. Доходи майбутнiх перiодiв 

Доходи майбутнiх перiодiв складаються з поточних та довгострокових. 

Поточнi доходи майбутнiх перiодiв включають: i) разову плату за пiдключення, що 

включається до складу доходу протягом очiкуваного строку вiдносин Групи з 

абонентом; ii) дохiд вiд абонентiв з рiчною платою за послуги, що надаються 

Групою, та включаються до складу доходу рiвномiрно протягом року; iii) 

короткострокову частину компенсацiї, отриманої вiд українських мобiльних 

операторiв на конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц (згiдно з планом 

конверсiї). Змiни в розрiзi цих категорiй були наступними: 

 Разова плата за пiдключення Рiчна абонентська плата  

Компенсацiя на конверсiю (короткострокова частина) Всього 

Станом на 1 сiчня 2017 р. 13 642 4 594 - 18 236 

Визнано протягом року 2 674 - - 2 674 

Вiднесено до складу доходу (7 835) (4 594)  - (12 429)  

Станом на 31 грудня 2017  р. 8 481 - - 8 481 

Змiна в облiкових оцiнках 7 433 - - 7 433     

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7) - - 17 098 17 098 

Визнано протягом року 242 - 2 339 2 581 

Вiднесено до складу доходу (5 445) - - (5 445)  

At 31 December 2018 10 711 ? 19 437 30 148 

Змiна в облiкових оцiнках стосується змiни у очiкуваному перiодi вiдносин з 

клiєнтом (Примiтка 4). 

Довгостроковi доходи майбутнiх перiодiв - це цiльове фiнансування, отримане на 

конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц, яке має бути витрачене у 

майбутньому (згiдно з планом конверсiї) (Примiтка 7). 

26. Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання станом на 31 грудня були наступними: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

ФIНАНСОВI АКТИВИ 

Борговi iнструменти за амортизованою вартiстю: 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) 95 549 158 148 

ОВДП (Примiтка 16) 145 773 -   

Всього фiнансових активiв 241 322 158 148 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Iншi фiнансовi зобов'язання за амортизованою вартiстю, iншi, нiж позики: 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 23) 54 457 94 152 

Iнша поточна заборгованiсть 70 072 - 

Оренднi зобов'язання (Примiтка 22) 330 150 -   

Всього iнших фiнансових зобов'язань 454 679 94 152 

 

27. Дохiд 

Нижче представлений аналiз доходу за категорiями: 

 2018 р.  2017 р. 

Дохiд вiд надання послуг оптовим клiєнтам              190 495    185 223 

Дохiд вiд надання послуг роздрiбним клiєнтам:  

- Телефонiя                 184 850    217 538 

- Широкосмуговий доступ до Iнтернету 148 341 139 149 

- Передача даних 18 887 16 067 

- IPTV 6 533 7 692 

- Обслуговування телекомунiкацiйних мереж 28 941 7 990 

- Iншi доходи 58 383 42 479 

Всього доходу 636 430 616 138 

Аналiз доходу по регiонам представлений нижче: 

 2018 р. 2017 р. 

Виручка вiд продажу на внутрiшньому ринку  532 063    509 398 

Виручка вiд продажу на зарубiжному ринку  104 367    106 740 

Всього доходу 636 430    616 138 

Група визнає додатковi витрати на отримання договорiв з клiєнтами як актив, якщо 

вона сподiвається вiдшкодувати цi витрати. Серед таких витрат є частина комiсiйної 

винагороди агентам та частина оренди кол-центру, якi напряму стосуються отримання 

нових клiєнтiв. Цi витрати представленi у групi "Телекомунiкацiйне обладнання та 

мережевi комутатори", яка є частиною основних засобiв (Примiтка 9). 

У 2018 роцi таких витрат було 282 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). Вони амортизуються 

за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з клiєнтом. 

У 2018 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 21 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). 

Також Група визнає активом витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом. Це 

наступнi витрати на пiдключення (якi напряму стосуються вiдповiдного договору). 



Зокрема, у 2018 роцi таких витрат було 1 120 тис. грн (2017: 0 тис. грн.). У 

2018му роцi амортизацiї цього активу не було. Цi витрати представленi у групi 

"Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори" , яка є частиною основних 

засобiв (Примiтка 9). 

 

28. Операцiйнi витрати, чиста сума 

 2018 р. 2017 р.   

Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату        (222 681)        

(179 294)    

Амортизацiя (Примiтки 9,10,11)          (109 274)               (88 256)    

Витрати на взаємоз'єднання             (93 603)               (83 493)    

Утримання примiщень та транспортних засобiв             (38 828)               

(35 888)    

Оренда каналiв              (33 675)                (68 499)    

Обслуговування мережi             (13 408)               (14 156)    

Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi (Примiтка 14)       (10 

777)        (13 546)    

Оренда кол-центру                (8 913)                  (9 798)    

Професiйнi витрати                (6 911)               (15 972)    

Охорона                (5 498)                  (4 995)    

Собiвартiсть телевiзiйного контенту                (5 188)                  

(6 343)    

Знецiнення необоротних активiв                (5 035)                  (7 

348)    

Витрати на маркетинг                (3 571)                  (3 411)    

Короткострокова оренда (3 272) - 

Операцiйна оренда примiщень, землi i обладнання                -            

(44 014)    

Собiвартiсть клiєнтського обладнання               (2 475)                  

(2 782)    

Комiсiйнi винагороди агентам               (2 167)                (2 518) 

Списання (уцiнка) товарно-матерiальних запасiв (Примiтка 12) (1 208) (183) 

Iншi витрати              (31 109)               (19 336)    

Iншi операцiйнi доходи  2 045 539 

Всього операцiйних витрат, чиста сума (595 548)    (599 293)   

До складу витрат на персонал в 2018 роцi включенi витрати по єдиному соцiальному 

внеску в розмiрi 34 101 тис. грн. (2017 рiк: 26 712 тис. грн.). 

 

29. Фiнансовi доходи та витрати, чиста сума   

 2018 р. 2017 р. 

Процентнi доходи 38 357 1 422 

Процентнi витрати:   

- банкiвськi позики (1 105) (9 144) 

- оренднi зобов'язання (62 973) - 

- ефект дисконтування по довгостроковим зобов'язанням - (488) 

Iншi фiнансовi витрати (8 321) (1 132) 

Всього фiнансових доходiв i витрат, чиста сума (34 042) (9 342) 

30. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: 

 2018 р. 2017 р. 

Витрати з поточного податку на прибуток - - 

(Дохiд)/витрати з вiдстроченого податку на прибуток (1 802) (1 763) 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток (1 802) (1 763) 

Iнший сукупний дохiд 2018 р. 2017 р. 

Ефект вiдстроченого податку на прибуток в результатi переоцiнки основних засобiв

 (349) 6 155 

Витрати з податку на прибуток (349) 6 155 

Прибутки Групи пiдлягають оподаткуванню податком на прибуток в Українi. 

В 2018 роцi податок на прибуток пiдприємств в Українi стягувався з суми 

оподатковуваного доходу за вирахуванням витрат, що зменшують оподатковувану базу, 

за ставкою 18% (2017 рiк: 18%). 

Звiрка очiкуваного i фактичного податку на прибуток представлена нижче: 

 2018 р. 2017 р. 

Прибуток/(збиток) до оподаткування,в тому числi: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 3 085 8 014 

Витрати з податку на прибуток за ставкою 18%  (555) (1 443) 

Вплив статей,що не враховуються або не включаються для цiлей оподаткування:   

Витрати, якi не включаються до витрат у податковому облiку (247) (251) 

Iншi рiзницi мiж очiкуваним та фактичним податком на прибуток 2 604 3 457 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток 1 802 1 763 

 



 31 грудня 2018 р.  Вiднесено до прибутку або збитку Вiднесено до 

iншого сукупного доходу 31 грудня 2017 р.  

Вплив тимчасових рiзниць,якi зменшують суму оподаткування   

Дебiторська заборгованiсть  7 105 2 804 - 4 301 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 96 (517) - 614 

Накопиченi податковi збитки 46 942 (8 146) - 55 088 

Вплив тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування   

Основнi засоби (47 591) 9 255 (349) (56 497) 

Нематерiальнi активи (1 634) (1 594) - (40) 

Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/актив 4 918 1 802 (349) 3 466 

 

 

 31 грудня 2017 р.  Вiднесено до прибутку або збитку Вiднесено до 

iншого сукупного доходу 31 грудня 2016 р.  

Вплив тимчасових рiзниць,якi зменшують суму оподаткування   

Нематерiальнi активи (a) - (518) - 518 

Дебiторська заборгованiсть  4 301 4 301 - - 

Iншi нефiнансовi зобов'язання - (175) - 175 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 614 263 - 351 

Доходи майбутнiх перiодiв - (3 283) - 3 283 

Накопиченi податковi збитки 55 088 (7 228) - 62 316 

Вплив тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування   

Основнi засоби (56 497) 8 443 6 155 (71 095) 

Нематерiальнi активи (40) (40) - - 

Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/актив 3 466 1 763 6 155 (4 452) 

Причини тимчасових рiзниць були наступними: 

Основнi засоби та нематерiальнi активи - вiдмiнностi в методах амортизацiї, 

термiнах корисного використання та в змiнi балансової вартостi в результатi 

переоцiнки основних засобiв; 

Iншi нефiнансовi зобов'язання,торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, торгова 

та iнша кредиторська заборгованiсть та доходи майбутнiх перiодiв - вiдмiнностi в 

перiодi визнання; 

Накопиченi податковi збитки - включають вiдстрочений податковий актив визнаний 

щодо накопичених ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" станом на 31 грудня 2018 року податкових 

збиткiв в сумi 260 791 тис. грн. В 2017 роцi Група визнала вiдстрочений податковий 

актив в сумi 60 003 тис. грн. щодо накопичених податкових збиткiв, з яких 8 146 

тис. грн. було використано в 2018 роцi. 

Компанiя не визнала вiдстрочений податок, пов'язаний з її iнвестицiями у дочiрнє 

пiдприємство, оскiльки вона не може контролювати термiни та реалiзацiю цiєї 

тимчасової рiзницi. 

 

31. Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики 

Податкове законодавство. Податкове i митне законодавство України може тлумачитися 

по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з 

тлумаченням цього законодавства керiвництвом Групи i його застосування в ходi 

дiяльностi Групи, i iснує можливiсть того, що операцiї i дiяльнiсть, якi в 

минулому не оскаржувались, будуть оскарженi. В результатi податковими органами 

можуть бути нарахованi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. 

Вiдповiднi органи мають право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах 

протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрка 

може стосуватися довших перiодiв. 

Судовi процедури. Час вiд часу Група стає стороною судових розглядiв i позовiв. 

Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2018 року Група не понесе iстотних 

збиткiв внаслiдок неврегульованих судових розглядiв. 

Зобов'язання по капiтальним видаткам i зобов'язання по закупiвлям. Станом на 31 

грудня 2018 року Група не має iстотних договiрних зобов'язань за капiтальними 

видатками та iстотних зобов'язань iз закупiвель. 

Активи, переданi в заставу, та активи з обмеженим використанням. Станом на звiтну 

дату Група передала в заставу такi активи: 

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

 Активи в заставi Вiдповiдне зобов'язання Активи в заставi Вiдповiдне 

зобов'язання 

Основнi засоби (Примiтка 9) - - 192 609 45 728 

Дотримання особливих умов. Група може мати певнi особливi умови договору, в 

основному пов'язанi з договорами позик. Недотримання цих умов може призвести до 

негативних наслiдкiв для Групи, включаючи зростання вартостi позик, оголошення 

дефолту та вимоги негайного повернення позик. Станом на 31 грудня 2018  Група 

виконувала вказанi вимоги. 

 

32. Управлiння фiнансовими ризиками 



Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється централiзовано щодо фiнансових 

ризикiв,якi включають ринковий ризик (валютний ризик i ризик процентної ставки), 

кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими 

ризиками є визначення лiмiтiв ризику i встановлення контролю над тим,щоб цi лiмiти 

не перевищувались. 

Кредитний ризик. Кредитний ризик пов'язаний з наданням Компанiєю послуг на 

кредитних умовах, а також з iншими операцiями з контрагентами, якi призводять до 

виникнення фiнансових активiв, в основному, в результатi продажу товарiв i послуг. 

Згiдно з українським законодавством, послуги фiксованого телефонного зв'язку 

повиннi надаватися на кредитних умовах; при цьому по вiдношенню до iнших 

телекомунiкацiйних послуг обмеження не встановленi. 

Максимальна сума, що пiдпадає пiд кредитний ризик за класами активiв Компанiї, 

дорiвнює балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан: 

 31 грудня 2018 р.  31 грудня 2017 р.  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) 

- Торгова дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi  66 813    73 

529 

- Iнша дебiторська заборгованiсть 28 736    84 619 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 17) 

- Грошовi кошти та їх еквiваленти 281 795  14 508 

Загальна максимальна сума, яка пiдпадає пiд кредитний ризик 377 347  172 

656 

Концентрацiя кредитного ризику. Компанiя не встановлює лiмiти щодо суми ризику, 

пов'язаного з окремими клiєнтами (контрагентами) або групами клiєнтiв 

(контрагентiв), оскiльки характер телекомунiкацiйних послуг передбачає вкрай 

незначну концентрацiю кредитного ризику: станом на 31 грудня 2018 року загальна 

сума дебiторської заборгованостi вiд 10 найбiльших клiєнтiв склала 19 617 тис. 

грн. (31 грудня 2017 року: 22 264 тис. грн.), що становить 29% (31 грудня 2017 

року: 30%) вiд загальної суми торгової дебiторської заборгованостi. При цьому 

максимальна сума заборгованостi вiд одного контрагента на 31 грудня 2018 року 

становила 3 113 тис. грн. (31 грудня 2017 року: 3 022 тис. грн.). Дана дебiторська 

заборгованiсть вiдноситься до оптових дебiторiв (операторiв). Залишок торгової 

дебiторської заборгованостi на 31 грудня 2018 року в загальнiй сумi 47 196 тис. 

грн. (31 грудня 2017 року: 51 268 тис. грн.) розподiлено мiж приблизно 317 тис. 

роздрiбних клiєнтiв (31 грудня 2017 року: понад 470 тис. роздрiбних клiєнтiв). 

Компанiя вживає активних заходiв для контролю щодо дотримання строкiв погашення 

дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв. У Фiнансовiй дирекцiї Компанiї створено 

спецiальний Вiддiл кредитного контролю, в обов'язки якого входить монiторинг 

прийнятного рiвня кредитного ризику. 

Крiм того, керiвництво аналiзує термiни виникнення торгової дебiторської 

заборгованостi i контролює простроченi суми,включаючи розробку програм 

реструктуризацiї. 

У бiльшостi випадкiв клiєнти зобов'язанi здiйснювати платежi протягом 20 днiв 

пiсля того, як послуги були їм наданi Компанiєю. Пiсля закiнчення 20-денного 

термiну Компанiя починає використовувати механiзми, передбаченi законодавством 

України, а також застосовувати процедури, спрямованi на повернення дебiторської 

заборгованостi. Такi механiзми включають, крiм iншого, судовi процеси, залучення 

зовнiшнiх спецiалiзованих колекторських органiзацiй для повернення заборгованостi 

i переговори про реструктуризацiю заборгованостi. 

Ринковий ризик. Компанiї властивий ринковий ризик. Ринковi ризики виникають у 

зв'язку з вiдкритими позицiями (a) iноземних валют, (b) процентними активами та 

зобов'язаннями, (c) пайовими iнвестицiями, якi великою мiрою залежать вiд 

загальних та конкретних ринкових змiн. Керiвництво встановлює прийнятний рiвень 

ризику, який вiдстежується щодня. Однак застосування такого пiдходу не запобiгає 

збиткам понад встановлений рiвень в разi значних ринкових змiн. 

Валютний ризик. Компанiї властивий вплив валютного ризику, оскiльки її монетарнi 

активи та зобов'язання або безпосередньо деномiнованi в iноземнiй валютi 

(переважно в доларах США i євро), або їх еквiвалент в українськiй гривнi схильний 

до впливу динамiки валютного курсу. 

В представленiй нижче таблицi наведено чутливiсть прибутку до оподаткування 

Компанiї (у зв'язку зi змiнами у справедливiй вартостi монетарних активiв та 

зобов'язань) до можливої змiни обмiнних курсiв, за умови незмiнностi iнших 

величин: 

 2018 р. 2017 р. 

 Курс гривнi знецiнився/ укрiпився на Збiльшення/ (зменшення) прибутку до 

оподаткування Курс гривнi знецiнився/ укрiпився на Збiльшення/ (зменшення) 

прибутку до оподаткування 

Долари США 10% 1 395 10% 480 

Євро 10% 445 10% 634 

Росiйськi рублi 10% (72) 10% (88) 



Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство може 

стикатися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня 

пiддається цьому ризику в зв'язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових 

коштiв. Що стосується полiтики, то управлiння лiквiднiстю здiйснюється кiнцевою 

материнською компанiєю. У випадку недостатньої чи надмiрної лiквiдностi окремих 

юридичних осiб Група СКМ перемiщує ресурси та кошти мiж компанiями Групи СКМ для 

досягнення оптимального фiнансування бiзнес-потреб кожного суб'єкта 

господарювання. Керiвництво аналiзує помiсячнi прогнози грошових потокiв Компанiї, 

а також звiти по грошовим потокам i касовiй позицiї за тиждень. 

Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає використання процедур бюджетування 

грошових потокiв i контролю помiсячних бюджетiв, вiдповiдальнiсть за якi покладена 

на власникiв бюджетiв, i проведення щомiсячного детального аналiзу виконання 

бюджету, вiдповiдальнiсть за який покладено на керiвництво. 

Вiдповiдальнiсть за аналiз i управлiння щоденною лiквiднiстю Компанiї несе 

Казначейство в складi Фiнансової дирекцiї. Казначейство готує помiсячнi прогнози 

грошових коштiв,контролює отримання коштiв i щодня встановлює лiмiти витрат 

грошових коштiв, про що повiдомляє пiдроздiли Компанiї. Крiм того, Казначейство 

постiйно контролює наявнiсть кредитного фiнансування, наприклад, овердрафту, 

достатнього для забезпечення потреб Компанiї. 

Компанiя використовує спецiальну контрольну форму, яка встановлює порядок 

прийняття нових зобов'язань (договору i замовлення на закупiвлi) i виконання таких 

зобов'язань (дозволу на оплату), для того щоб всi потенцiйнi зобов'язання Компанiї 

затверджувалися представником Фiнансової дирекцiї, а суттєвi операцiї 

затверджувалися Генеральним директором (договори на суму понад 10 тис. грн.). 

Одним з фiнансових критерiїв видачi дозволу є вплив потенцiйного зобов'язання на 

лiквiднiсть Компанiї. 

Нижче в таблицi показанi фiнансовi зобов'язання Компанiї станом на 31 грудня 2018 

року в розрiзi термiнiв погашення у вiдповiдностi до умов договорiв. Суми,показанi 

в таблицi, - це недисконтованi грошовi потоки згiдно з договорами, в тому числi 

загальна сума фiнансових зобов'язань (до вирахування майбутнiх фiнансових витрат). 

Якщо сума до сплати не є фiксованою, то сума, яка пiдлягає розкриттю, 

визначається, виходячи з умов, якi iснують станом на кiнець звiтного перiоду. 

Виплати в валютi перераховуються за офiцiйними курсами, встановленими Нацiональним 

банком України на кiнець звiтного перiоду. 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 

грудня 2018 року: 

 На вимогу i до 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв -5 рокiв Понад 

5 рокiв Всього      

Оренднi зобов'язання  16 764  45 641  186 734  81 011  330 150 

Зобов'язання з фiнансової допомоги 626  224 685  293  1 190  226 794 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 23)  52 842  1 615  

-  -  54 457 

Всього майбутнiх платежiв  в тому числi майбутнiх виплат основної суми зобов'язань 

i вiдсоткiв по ним  70 232  271 941  187 027  82 201  611 401 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 

грудня 2017 року: 

 На вимогу i до 3 мiсяцiв  3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв -5 рокiв Понад 

5 рокiв Всього      

Процентнi кредити та позики 45 762 - - - 45 762 

Зобов'язання з фiнансової допомоги 693 224 721 646 708 226 768 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 23) 90 113 4 039 -

 - 94 152 

Всього майбутнiх платежiв  в тому числi майбутнiх виплат основної суми зобов'язань 

i вiдсоткiв по ним 136 568 228 760 646 708 366 682 

Процентний ризик. Компанiя пiдпадає пiд ризик у зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi 

потоки. 

Ризик змiни процентної ставки, на який наражається Компанiя, пов'язаний з 

короткостроковими позиками. Позики, залученi за змiнною процентною ставкою, 

пiддають Компанiю ризику процентної ставки грошових потокiв; позики, залученi за 

фiксованою процентною ставкою, пiддають Компанiю ризику змiни справедливої 

вартостi процентної ставки. Станом на 31 грудня 2017 року 100% позик були з 

фiксованою процентною ставкою.  

У Компанiї немає офiцiйно оформленої полiтики та процедур з управлiння ризиком 

процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним для дiяльностi 

Компанiї. Однак Компанiя контролює процентнi ставки за своїми фiнансовими 

iнструментами. В Примiтках 8 та 20 показанi номiнальнi та ефективнi процентнi 

ставки, структура позик, деномiнованих в гривнях. 

 

33. Управлiння капiталом 



Метою Групи при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Групи в 

якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i 

вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру 

капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури 

капiталу Група може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, 

повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для 

зменшення суми боргу. 

Група встановила певнi цiльовi фiнансовi показники i коефiцiєнти покриття, якi 

контролює на квартальнiй та рiчнiй основi, також вона може коригувати свою 

полiтику управлiння капiталом i показники в зв'язку iз змiною операцiйної 

дiяльностi, настроїв учасникiв ринку або стратегiї розвитку. В даний час 

управлiння капiталом Групи здiйснюється не на пiдставi даної фiнансової звiтностi. 

Група використовує окрему фiнансову звiтнiсть своїх дочiрнiх компанiй, 

пiдготовлену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Протягом 

року не було нiяких змiн в пiдходах Групи до управлiння капiталом. Група ще не 

визначила оптимальну для себе полiтику управлiння капiталом. 

 

34. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при 

здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими непов'язаними сторонами, за 

винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням 

справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному ринку. 

Група визначила розрахункову справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, 

виходячи з наявної ринкової iнформацiї,якщо така iснує, з використанням 

вiдповiдних методик оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою 

визначення розрахункової справедливої вартостi необхiднi суб'єктивнi судження. В 

Українi все ще спостерiгаються деякi явища, властивi ринку, що розвивається, а 

економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових ринках. 

Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати операцiї продажу за 

вимушено низькою цiною, яка є, таким чином, справедливою вартiстю фiнансових 

iнструментiв. При визначеннi ринкової вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво 

використовувало всю наявну ринкову iнформацiю. 

 

35. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду 

12 лютого 2019 р. Група отримала фiнансову допомогу вiд материнської компанiї в 

сумi 69 788 тис. грн. 

Починаючи з 01 сiчня 2019 р. Група отримала операцiйний контроль над ТОВ "Дiджiтал 

Скрiнз". 

10 квiтня 2019 року Група продала свою дочiрню компанiю ПрАТ "Свiт". 

 

36. EBITDA 

 2018 р. 2017 р.    

Операцiйний прибуток 40 882    16 845 

Амортизацiя  109 275     88 256    

Знецiнення необоротних активiв  5 035     7 348    

Iншi (доходи)/витрати, чиста сума  8 236     7 774    

EBITDA  163 428     120 223 

 

 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський звіт  
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КРЕСТОН ДЖІ 

СІ ДЖІ АУДИТ" 

2 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної особи) 
31586485 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 

172 

4 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
2846 

5 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 
339/3 

23.02.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018 

7 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 
01 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

На перевірку окремої  звітності 

номер та дата договору: 

2168/IFRS/112/01 від 23.11.2018р. 

Номер та дата договору на 

перевірку консолідованої звітності 

в наступному пункті: 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 
2168/IFRS/112/02 
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Акціонерам та Раді директорів  

       Приватного акціонерного товариства "Фарлеп - Інвест"  

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

(аудит  фінансової звітності) 

 

   Думка 

Ми провели аудит  фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 

"Фарлеп - Інвест" (Україна) (далі - "Компанія"), що включає звіт про фінансовий 

стан станом на 31.12.2018 р., звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний 

дохід за рік, що закінчився 31.12.2018 р., звіт про рух грошових коштів за рік, 

що закінчився 31.12.2018 р., звіт про зміни у капіталі за рік, що закінчився 

31.12.2018 р., та приміток до  фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 року, та її 

фінансові результати, а також рух грошових потоків за рік, що закінчився на 

зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS, 

IFRS, IFRIC, SIC). 

   Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 

вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки.  

   Пояснювальний параграф - Операції з пов'язаними особами 

Ми звертаємо увагу на Примітку 8 "Операції з пов'язаними сторонами"  фінансової 

звітності Компанії, яка розкриває, що значна частина операцій та заборгованості 

Компанії складається з операцій та заборгованостей з пов'язаними сторонами. Нашу 

думку не було модифіковано щодо цього питання. 

   Інші питання 

Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р., був 



проведений іншим аудитором, який 23 квітня 2018 р. висловив немодифіковану думку 

щодо цієї фінансової звітності. 

   Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за  фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання  

фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(IAS, IFRS, IFRIC, SIC) та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Компанії. 

   Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що  фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї  фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 

процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю. 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії. 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом. 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів 

здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансової звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно 

з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 

події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Партнером завдання із аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, 

є Домрачов А.П.  

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

(аудит  консолідованої фінансової звітності) 

 

   Думка 

Ми провели аудит  консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного 



товариства "Фарлеп - Інвест" (Україна) (далі - "Компанія") та її дочірніх 

компаній Приватне акціонерне товариство "Світ" (Україна), Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ" (Україна), що включає консолідований звіт 

про фінансовий стан станом на 31.12.2018 р., консолідований звіт про прибутки чи 

збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31.12.2018 р., 

Консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2018 р., 

консолідований звіт про зміни у капіталі за рік, що закінчився 31.12.2018 р., та 

приміток до  консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик. 

На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 

року, та її фінансові результати, а також рух грошових потоків за рік, що 

закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (IAS, IFRS, IFRIC, SIC). 

   Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності" нашого звіту. Ми є 

незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) 

та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту консолідованої 

фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 

достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.  

   Пояснювальний параграф  

Продаж дочірньої компанії 

Ми звертаємо увагу на Примітку 35 "Події після закінчення звітного періоду"  

консолідованої фінансової звітності Компанії, яка розкриває інформацію про 

продаж після звітної дати дочірньої компанії ПрАТ "Світ". Нашу думку не було 

модифіковано щодо цього питання. 

Операції з пов'язаними особами 

Ми звертаємо увагу на Примітку 8 "Операції з пов'язаними сторонами" 

консолідованої фінансової звітності Компанії, яка розкриває, що значна частина 

операцій та заборгованості Компанії складається з операцій та заборгованостей з 

пов'язаними сторонами. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

   Інші питання 

Аудит консолідованої фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 

грудня 2017 р., був проведений іншим аудитором, який 23 квітня 2018 р. висловив 

немодифіковану думку щодо цієї консолідованої фінансової звітності.  

   Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за  консолідовану фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання  

консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (IAS, IFRS, IFRIC, SIC) та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, 

або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Компанії. 

   Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що  консолідована фінансова 

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 

впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно 

існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, 

вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї консолідованої  фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої 

фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 

аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські 



докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж 

для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю. 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії. 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом. 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів 

здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

консолідованій фінансової звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови 

можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової 

звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована 

фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, 

щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Партнером завдання із аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, 

є Домрачов А.П.  

 

Директор  

ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" 

А.П. Домрачов 

 

м. Київ, Україна 

22 квітня 2019 року 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Офіційна позиція Генерального директора Товариства, який підписує звіт: 

1. Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність підприємства підготовлена відповідно до стандартів 

бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий 

стан, прибутки та збитки емітента і осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової 

звітності. 

2. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської 

діяльності та стан емітента і осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з 

описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

27.04.2018 27.04.2018 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                     

27.04.2018 27.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

30.04.2018 02.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

 

 



                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

              29.04.2020 

             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

                      № 160/04-11 

                  вихідний реєстраційний 

                  номер електронного документа) 
 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 

2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Генеральний 

директор 
      

Чинар Мурат 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2019 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи. 
19199961 

4. Місцезнаходження 

емітента 
01011 м. Київ Печерський р-н, м.Київ, провулок Євгена Гуцала,буд.3 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
(044) 230-84-30 (044) 230-84-31 

6. Адреса електронної 

пошти 
Aleksandra.Polishuk@vegatele.com 

7. Дата та рішення 

наглядової ради емітента, 

яким затверджено річну 

інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів 

акціонерів, яким 

затверджено річну 

інформацію емітента (за 

наявності) 

Рішення загальних зборів акціонерів 

Протокол загальних Зборiв акцiонерiв № 1/2020 від 29.04.2020 

8. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює діяльність з 

оприлюднення 

регульованої інформації від 

імені учасника фондового 

ринку (у разі здійснення 

оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 



9. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює подання 

звітності та/або 

адміністративних даних до 

Національної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку (у разі, 

якщо емітент не подає 

Інформацію до 

Національної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00002/ARM 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 

розміщено на власному 

веб-сайті учасника 

фондового ринку 

  

https://vega.ua/ukr/farlep_doc  29.04.2020 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 
X 

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента. X 

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 

учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 
X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення; 
 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).  

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 

доходів або витрат емітента: 
X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування; 
X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків; 
X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 
X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 
X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 

кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 
X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 

також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 
X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 
X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва). 
 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента. 
 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 

розміру статутного капіталу такого емітента. 
 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів. 
 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 
X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів. 
 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 
 



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента. 
 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду. 
X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 
 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття. 
 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 

 

Примітки : Затвердження рiчної (фiнансової) iнформацiї згiдно установчих документiв ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

є виключною компетенцiєю загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. Iнформацiя про завтердження рiчного звiту 

зазначена на його титульному аркушi.                                                                                                                                                                                                      

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 

iнформацiї - у звiтному роцi емiтент не здiйснював iнвестицiй з метою участi в iнших юридичних особах. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї - у звiтному роцi 

емiтент не проводив рейтингову оцiнку. 

 

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - судовi справи, за якими б 

розглядались позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства 



станом на початок звiтного року i стороною в яких виступав би емiтент, його дочiрнi пiдприємства чи посадовi 

особи, вiдсутнi. 

 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 

до складу рiчної iнформацiї - засновники Товариства не  є його акцiонерами на кiнець звiтного перiоду. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї, але не мiстить даних щодо фiзичних 

осiб, так як вони не володiють акцiями емiтента.  

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї  - 

зазначених змiн не було.  

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 

акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - процентнi, 

дисконтнi чи цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї Товариство не емiтувало. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом"не включена до складу рiчної iнформацiї 

- зареєстрованих випускiв будь-яких iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, Товариством не має. Розмiщенi але не 

зареєстрованi випуски цiнних паперiв вiдсутнi. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiїi - похiднi 

цiннi папери Товариством не випускалися. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 

складу рiчної iнформацiї - акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не викупались i не продавались. 

 

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - випускiв iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариство не має.  

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - працiвники Товариства 

акцiями емiтента не володiють.  

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - зазначенi обмеження вiдсутнi. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 

складу рiчної iнформацiї - рiшення про виплату дивiдендiв протягом останнiх рокiв загальними Зборами акцiонерiв 

не приймалось. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не включена до 

складу рiчної iнформацiї - емiтент, не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi. 

 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї - 

емiтент, не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - такою iнформацiєю емiтент не 

володiє. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї - такою iнформацiєю емiтент не 

володiє. 

 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї, але не мiстить даних щодо iпотечних цiнних 

паперiв - такi цiннi папери не випускались. 

 

У зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випускiв iпотечних цiнних паперiв до складу рiчної iнформацiї не 

включена: 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй";  

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття";  

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям";  

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду";  

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття";  

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 

iнших активiв на кiнець звiтного перiоду";  

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року";  

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 

складу iпотечного покриття";  

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв";  

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв";  

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН";  

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН";  

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН";  

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН";  

Cкладова змiсту "Правила ФОН". 



 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

3. Дата проведення державної реєстрації  15.04.1994 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  852438670.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 885 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

61.10  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

 47.19  IНШI ВИДИ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ 

 61.90  ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

2)  МФО банку  334851 

3)  IBAN  UA173348510000026006962498663 

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

5)  МФО банку  334851 

6)  IBAN  UA173348510000026006962498663 

 



 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента: 

 

 

 
1) найменування ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси" 

2) місцезнаходження УКРАЇНА 02100  Дніпровський район, мiсто Київ, бульвар Верховної 

ради,20 

3) опис Емiтент є учасником юридичної особи i прямо володiє 5% статутного 

капiталу зазначеного товариства.  

ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси", незважаючи на незначну частку володiння, є 

дочiрньою компанiєю емiтента, який здiйснює повний операцiйний 

контроль над ним. 

Активи, що наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти.  

Емiтенту належать всi права стосовно управлiння юридичною особою, якi 

визначенi дiючим законодавством для даного типу товариств (ТОВ): 

- брати участь в управлiннi справами товариства в порядку, визначеному в 

його установчих  документах;  

- брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його частку 

(дивiденди).   

- вийти в установленому порядку з товариства;  

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства; 

- здiйснити вiдчуження часток у статутному капiталi товариства, що 

засвiдчують участь у товариствi, в  порядку, встановленому  законом. 

ПрАТ "Фарлеп-Інвест" і ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси" входять до складу Групи, 

яка здійснює свою діяльність під торговою маркою "Вега" і надає свої 

послуги в більшості областей України. Мережа покриває всі міста з 

населенням понад мільйон чоловік. 

 

 

 

 

 

 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

N 

з/п 

Номер та дата рішення, 

яким накладено 

штрафну санкцію 

Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 

1 
б/н 

 
Офіс великих платників податків ДПС України 

Штраф за несвоєчасну сплату земельного 

податку з юридичних осіб 
Штраф підприємством сплачено. 

Опис Сума штрафу становить 5 815,37 грн. 

2 
б/н 

 
Офіс великих платників податків ДПС України 

Штраф за порушення граничних термінів  

реєстрації податкових накладних 
Штраф підприємством сплачено. 

Опис Сума штрафу  становить 2 747,92 грн. 

 



18. Опис бізнесу 

 

 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
ПрАТ "Фарлеп-Інвест" (далі - емітент) є приватним акціонерним товариством, що 

зареєстроване в Україні згідно з українським законодавством. Емітент та його 

дочірні компанії (далі разом - Група) знаходяться у власності Ucomline Holding 

Limited (100% власником якої є System Capital Limited (SCM)). Ucomline Holding 

Limited володіє 99,99% акцій емітента. 

Група є одним з найбільших операторів фіксованого зв'язку в Україні, та надає 

повний спектр телекомунікаційних послуг на оптовому та роздрібному ринках. Група 

надає послуги телефонного зв'язку, доступу в Інтернет, передачі даних, цифрового 

телебачення через мережу Інтернет (IPTV), обслуговування телекомунікаційних мереж 

та транзит голосового трафіку для операторів разом з іншими супутніми послугами. 

Група здійснює свою діяльність під торговою маркою "Вега" і надає свої послуги в 

більшості областей України. Мережа покриває всі міста з населенням понад мільйон 

чоловік. 

Станом на 31 грудня 2019 року до складу Групи входить сам емітент та його дочірня 

компанію ТОВ "Кейбл ТВ-Фінанси". Незважаючи на той факт, що емітент володіє лише 

5% статутного капіталу ТОВ "Кейбл ТВ-Фінанси", він здійснює повний операційний 

контроль над ним.  

Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни в організаційній структурі:  

- 10 квітня 2019 року Група продала дочірню компанію ПрАТ "Світ"; 

- 17 жовтня 2019 року Група продала свою дочірню компанію ТОВ "Діджітал Скрінз", 

контроль над якою емітент мав з 1 січня 2019 року. 

Будь-яких змiн стосовно органiзацiйно-правової форми емітента чи назви 

пiдприємства протягом звітного року не було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 
За звiтний перiод: 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 873 особи. 

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 

- 0 осіб. 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) - 25 осіб.  

Фонд оплати праці склав 227 307 тис.грн. (в попередньому році ФОТ становив 211 554 

тис.грн.). Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 15 753 

тис.грн., що становить 7,5%. Основною причиною збiльшення фонду заробiтної плати є 

полiтика керiвництва пiдприємства щодо його регулювання в залежностi вiд загальних 

соцiально-економiчних умов в країнi. 

Середня зарплата за 2019 рік грн. склала 16 600,00 грн. проти 2018 року - 15 469 

грн. 

Система винагороди персоналу пов'язана із стратегією підприємства і спрямована на 

забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, 

підтримку кар'єрного і професійного зростання співробітників. 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи 

спеціальні огляди кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне 

забезпечити конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд 

заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку 

праці. 

 

При укладенні трудового договору працівник і підприємство беруть на себе 

зобов'язання по охороні праці, тобто працівник має дотримуватись правил 

внутрішнього трудового розпорядку, роботодавець - забезпечувати умови праці, що 

відповідають законодавству. 

Найважливішими документами, що регулюють охорону праці в ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ", є:  

- система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві, створена відповідно до 

вимог Ст.13 ЗУ "Про охорону праці", регламентує всю організацію роботи з охорони 

праці на підприємстві та направлена на виконання заходів для забезпечення здорових 



і безпечних умов праці на кожному робочому місці, попередженню виробничого 

травматизму;   

- правила внутрішнього трудового розпорядку, що регламентують організацію робочого 

процесу та правила поведінки працівників в приміщеннях та на території 

підприємства;  

- інструкції і положення з питань охорони праці та пожежної безпеки.  

Загальні вимоги безпеки: 

Встановлено, що усі працівники, які працевлаштовуються на підприємство, незалежно 

від посади, а також ті, що відряджаються, допускаються до виконання посадових 

обов'язків та виконання робіт на території підприємства тільки після проходження 

вступного інструктажу з охорони праці і пожежної безпеки. Перед допуском до 

самостійної роботи, працівники проходять первинний інструктаж з охорони праці на 

робочому місці по професії та по всім видам виконуваних робіт; в обов'язковому 

порядку ознайомлюються з наступними внутрішніми інструкціями: інструкція по 

охороні праці по роботі з ПЕОМ і ВДТ, інструкція по охороні праці для офісу, 

інструкція по охороні праці з електробезпеки, інструкція по охороні праці по 

домедичній допомозі, інструкція по охороні праці для експлуатації електропобутових 

приладів, інструкція по охороні праці під час відрядження. Всі інструкції по 

охороні праці (48 інструкцій) затверджені наказом ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" та є 

обов'язковими для виконання всіма працівниками підприємства. 

На підприємстві також організовані щорічні навчання з Правил охорони праці для 

безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, правил пожежної безпеки та дій на 

випадок пожежі чи надзвичайної ситуації. 

Для організації і контролю виконання заходів з охорони праці, у відповідності до 

вимог ст. 15 Закону України "Про охорону праці", на підприємстві створено та 

функціонує служба охорони праці, представлена відділом охорони праці. Обов'язки з 

питань охорони праці фахівців відділу охорони праці, посадових осіб і працівників 

підприємства закріплені в посадових інструкціях. 

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту (ЗІЗ) у відповідності до вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці. Випробування, повірки засобів індивідуального захисту та робочого 

інструменту проводяться регулярно у встановлені строки.  

Медичні огляди працівників проводяться відповідно до вимог ст. 17 Закону України 

"Про охорону праці", Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій і Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних 

засобів. Категорія працівників, які підлягають обов'язковому медичному огляду, 

періодичність медогляду щорічно погоджується відділом гігієни праці Держпраці 

сумісно зі службою охорони праці підприємства.  

Працівники забезпечені медичними аптечками першої допомоги відповідно до вимог 

нормативних документів. 

Контроль за станом охорони праці, дотриманням вимог норм і правил охорони праці як 

робітниками підприємства, так і робітниками підрядних організацій, проводиться 

службою охорони праці і посадовими особами підприємства, призначеними наказами по 

підприємству відповідальними особами за безпечну організацію робіт та експлуатацію 

обладнання та будівель. 

Заходи з охорони праці профінансовані у 2019 році в повному обсязі у відповідності 

до затверджених "Комплексним планом заходів з питань охорони праці на 2019 рік". 

 

Відповідно до "Правил внутрішнього трудового розпорядку", які затверджені 

відповідним наказом Товариства, не дозволяється проносити на територію 

підприємства спиртні напої, наркотичні і токсичні речовини, вживати їх, а також 

знаходитися на території підприємства в стані алкогольного, наркотичного, 

токсичного сп'яніння, оскільки це може привести до нещасного випадку. До усіх 

будівель і приміщень має бути забезпечений вільний доступ. Проїзди і під'їзди до 

будівель і пожежних вододжерел, а також підступи до пожежного інвентарю мають бути 

завжди вільними. 

В ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" визначені напрями, завдання та цілі корпоративної культури. 

Існує діловий корпоративний стиль в одязі та у зовнішньому вигляді працівників 

підприємства, вимоги щодо яких зафіксовані у "Правилах внутрішнього трудового 

розпорядку". 

Складові корпоративної культури ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" - це цінності, норми, 

правила, традиції і принципи, за якими живуть співробітники, а саме: 

-           безпека і турбота про екологію; 

-           безпека людини, довкілля і майна; 

-           відкритість і чесність по відношенню один до одного та до партнерів, 

конкурентів і суспільства; 

-           лідерство - прояв ініціативи і прагнення бути кращими у всьому;  

-           амбітна цілеспрямованість та особиста відповідальність за результат; 

-           менталітет переможця: позитивність і віра в успіх, розвиток 

компетентності працівників для ефективного вирішення масштабних завдань; 



-           менталітет відповідального власника: дбайливе відношення до активів і 

ресурсів підприємства, піклування про збереження і примноження; 

-           взаємоповага і довіра: повага до себе та до інших; колективне 

вирішення складних завдань, довіряючи професіоналізму один одного, допомога 

колегам бути успішними.   

Ці цінності та принципи сприяють поліпшенню соціально-психологічного клімату в 

колективі, ефективній злагодженій роботі та досягненню поставлених перед 

підприємством цілей. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

 
Товариство не є учасником холдингових компанiй, концернiв, асоцiацiй тощо. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

 
Емтіент здійснює повний операційний контроль над дочірньою компанією ТОВ "Кейбл 

ТВ-Фінанси", разом з якою він проводить свою діяльність у складі Групи під 

торговою маркою "Вега". 

Емiтент є учасником цієї юридичної особи i прямо володiє 5% статутного капiталу 

зазначеного товариства.  

Активи, що наданi емiтентом у якостi внеску - грошовi кошти.  

Емiтенту належать всi права стосовно управлiння юридичною особою, якi визначенi 

дiючим законодавством для даного типу товариств (ТОВ): 

- брати участь в управлiннi справами товариства в порядку, визначеному в його 

установчих  документах;  

- брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його частку 

(дивiденди).   

- вийти в установленому порядку з товариства;  

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства; 

- здiйснити вiдчуження часток у статутному капiталi товариства, що засвiдчують 

участь у товариствi, в  порядку, встановленому  законом. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до 

керіництва Товариства не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Використання бухгалтерських оцінок.  

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає застосування деяких 

істотних облікових оцінок. Вона також вимагає від керівництва професійних суджень 

в процесі застосування облікової політики Компанії.  

Функціональна валюта і валюта представлення.  

Статті фінансової звітності Компанії оцінюються з використанням валюти первинного 

економічного середовища, в якому працює Компанія (функціональної валюти). Ця 

фінансова звітність представлена в гривнях, яка є функціональною валютою Компанії 

і валютою представлення Компанії. Суми округлюються до тисяч, окрім випадків, коли 

зазначено інше. 

Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти, 

перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на дату операції. 

Прибутки і збитки від курсових різниць, що виникають в результаті розрахунку по 

операціях і перерахунку монетарних активів і зобов'язань, деномінованих в 

іноземній валюті, в функціональну валюту кожного підприємства на кінець року, 

включаються до складу прибутку або збитку. Немонетарні статті на кінець року не 

перераховуються.  

Курси обміну, що використовувалися для перерахунку сум в іноземній валюті, були 

наступними: 

                       31 грудня 2019 р.  31 грудня 2018 р. 

Долар США (UAH/USD)          23,6863          27,6883 



Євро (UAH/EUR)              26,4220          31,7141 

 

 Середньозважений курс  2019 р.        2018 р. 

Долар США (UAH/USD)        25,8373        27,2016 

Євро (UAH/EUR)             28,9413        32,1341 

 

Основні засоби.  

Починаючи з 31 грудня 2016 року балансова вартість усіх груп основних засобів (за 

винятком земельних ділянок та незавершених капітальних інвестицій) обліковується 

за моделлю переоцінки. Станом на 31 грудня 2016 року процес оцінювання всіх груп, 

за винятком земельних ділянок, був здійснений незалежними оцінювачами. Незавершені 

капітальні інвестиції обліковуються за історичною вартістю. 

Справедлива вартість об'єктів нерухомості була визначена з посиланням на ринкову 

вартість відповідних об'єктів на дату оцінки. Справедлива вартість спеціалізованої 

телекомунікаційної мережі та обладнання була визначена з використанням підходу 

залишкової відновлюваної вартості, оскільки для таких об'єктів не було наявної 

інформації щодо ринкової вартості. До наступної періодичної переоцінки ці об'єкти 

будуть обліковуватися по переоціненій вартості за вирахуванням наступного 

накопиченого зносу та резерву на знецінення. Земельні ділянки обліковуються за 

первісною вартістю. Збільшення вартості від переоцінки визнається у складі іншого 

сукупного доходу і відображається у статті резерву переоцінки в капіталі. Однак 

таке збільшення має визнаватися у складі прибутків і збитків у тому розмірі, в 

якому воно відновлює суму зменшення вартості від переоцінки того ж активу, яке 

раніше було визнане у складі прибутків і збитків. Зменшення вартості від 

переоцінки визнається у складі прибутків і збитків; за винятком ситуації, коли по 

даному активу існує резерв переоцінки відображений у статті "збільшення вартості 

від переоцінки", - у такому разі спершу зменшується сума у даній статті. 

Раз на рік різниця між сумою амортизації, розрахованої на основі переоціненої 

балансової вартості активу, та сумою амортизації, розрахованої на основі первісної 

вартості активу, переноситься з резерву переоцінки на нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток). Після продажу активу відповідний резерв переоцінки 

переноситься на нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Коли переоцінюється 

об'єкт основних засобів, на дату переоцінки сума накопиченої амортизації 

віднімається від історичної вартості активу, а нова балансова вартість дорівнює 

його переоціненій вартості. 

Амортизація.  

Амортизація відноситься на прибутки і збитки за прямолінійним методом так, щоб 

вартість окремих основних засобів зменшувалася до їх ліквідаційної вартості 

протягом розрахункового строку їх корисної експлуатації. Нарахування амортизації 

починається з дати придбання, а щодо активів, створених Компанією самостійно, - з 

того часу, коли створення активу завершено і він готовий до експлуатації. 

Розрахункові терміни експлуатації основних засобів є такими: 

             Строк корисної експлуатації, років 

ВОЛЗ, будівлі та споруди 8-25 

Телекомунікаційне обладнання та мережеві комутатори 5 

Інше 1-5 

Незавершені капітальні інвестиції представляють собою вартість основних засобів, 

будівництво яких ще не завершено. Після завершення будівництва актив переноситься 

до складу відповідної категорії основних засобів. Незавершені капітальні 

інвестиції не амортизуються. 

Ліквідаційна вартість основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанія 

отримала б в даний момент від продажу цього активу, за вирахуванням витрат на 

вибуття, якби стан та період використання об'єкта основних засобів були такими, 

які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Ліквідаційна вартість і терміни 

їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються станом 

на кінець кожного звітного періоду. Невстановлене обладнання представляє собою 

обладнання, придбане Компанією, але ще не введене в експлуатацію. Таке обладнання 

не амортизується. Тимчасово демонтоване обладнання продовжує амортизуватися 

протягом очікуваного залишкового строку корисної експлуатації. 

Актив з права користування та орендні зобов'язання.  

Компанія має певні орендні договори, зокрема з оренди: - кабельної каналізації; 

- технічних приміщень; - технічного обладнання; - останньої милі; -

 офісних приміщень; - складів; - транспортних засобів; - датацентру. 

Оренда визнається, вимірюється та презентується відповідно до МСФЗ 16 Оренда. 

Застосовуючи МСФЗ 16, Компанія має робити коригування, які впливають на оцінку 

орендних зобов'язань та оцінку активу з права користування. Це включає в себе: 

визначення договорів, до яких застосовується МСФЗ 16, визначення строку оренди та 

ставку відсотка щодо майбутніх орендних платежів. Строк оренди, визначений 

Компанією, складається з невідмовного періоду оренди разом з періодами, які 

охоплюються можливістю продовження оренди у випадку, якщо Компанія обґрунтовано 

впевнена у тому, що вона реалізує таку можливість, та періодами, які охоплюються 



можливістю припинити дію оренди, якщо Компанія обґрунтовано впевнена у тому, що 

вона не реалізує таку можливість. Для орендних договорів з невизначеним строком 

Компанія прирівнює тривалість договору до економічного корисного строку 

експлуатації необоротних активів, які розміщені у орендованому приміщенні та 

фізично поєднані з ним, або ж прирівнює тривалість договору до середнього типового 

ринкового строку договору відповідного виду оренди. Той самий економічний корисний 

строк експлуатації застосовується для визначення строків амортизації активу з 

права користування. 

Розрахункові строки експлуатації актвів з права користування є такими: 

                 Строк корисної експлуатації, років   

Кабельна каналізація 15 

Технічні приміщення 10 

Технічне обладнання 5 

Офісні приміщення 8 

Склади 10 

Датацентр 10 

Остання миля 10 

Транспортні засоби 5 

Амортизація відноситься на прибутки і збитки за прямолінійним методом. На дату 

початку оренди Компанія визнає актив з права користування та орендне зобов'язання. 

На дату початку оренди Компанія оцінює актив з права користування за собівартістю, 

а орендне зобов'язання - за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених 

на таку дату. В подальшому, Компанія оцінює актив з права користування за 

собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких 

накопичених збитків внаслідок зменшення корисності, та з коригуванням на будь-яку 

переоцінку орендного зобов'язання. Орендне зобов'язання переоцінюється, якщо 

виконується будь-яка з таких двох умов: або змінився строк оренди, або змінилася 

оцінка можливості придбання базового активу. Переоцінка здійснюється шляхом 

дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням переглянутої ставки 

дисконту. Також, якщо наявна модифікація оренди, яка обліковується як окрема 

оренда, орендар має переоцінити орендне зобов'язання шляхом коригування активу з 

права користування. Компанія вирішила не визнавати актив з права користування та 

орендні зобов'язання до оренди зі строком 12 місяців або менше, та оренди, за якою 

базовий актив є малоцінним. Орендні платежі, пов'язані з такою орендою, визнаються 

у звіті про сукупний дохід як витрати на прямолінійній основі протягом строку 

оренди. Також, Компанія використала модифікований ретроспективний підхід для 

переходу на МСФЗ 16, та вирішила використати практичний прийом, який дозволяє не 

переоцінювати, чи договір є орендним, або містить оренду на дату першого 

застосування.  

Товарно-матеріальні запаси.  

Запаси складаються з клієнтського обладнання, палива, офісних запасів та запасних 

частин. Запаси обліковуються за меншою з двох вартостей: собівартістю або чистою 

вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну 

продажу в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням маркетингових 

витрат на продаж. Собівартість запасів, що використовуються в будівництві основних 

засобів та при наданні інших послуг визначаються за середньозваженим методом. 

Інвестиції в дочірні компанії.  

Всі інвестиції в дочірні компанії, зроблені Компанією, обліковуються за 

собівартістю. 

Нематеріальні активи.  

Всі нематеріальні активи Компанії мають визначені строки експлуатації і включають 

переважно капіталізоване програмне забезпечення та телекомунікаційні ліцензії. 

Придбані нематеріальні активи капіталізуються з урахуванням витрат, понесених на 

їх придбання та введення в експлуатацію. Нематеріальні активи обліковуються за 

первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від 

знецінення при їх наявності. При знеціненні балансова вартість нематеріальних 

активів зменшується до вищої з двох оцінок: (і) до вартості використання, або (іі) 

до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. Амортизація відноситься 

на прибутки та збитки прямолінійним методом так, щоб вартість окремих активів 

зменшувалася до їх ліквідаційної вартості протягом їхнього строку корисної 

експлуатації. Амортизація нараховується з місяця, наступного за місяцем введення 

об'єкта в експлуатацію. Розрахункові строки корисної експлуатації є такими: 

                    Строк корисної експлуатації, років 

Ліцензії 5 

Програмне забезпечення 5-10 

Інші нематеріальні активи 1-10 

Знецінення нефінансових активів.  

Активи, які амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення в разі 

будь-яких подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування 

балансової вартості може стати неможливим. Збиток від знецінення визнається у 

сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування. 



Вартість відшкодування активу - це вища з двох величин: (і) справедливої вартості 

активу за вирахуванням витрат на продаж або (іі) вартості використання. Для 

розрахунків можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому 

існують окремо ідентифіковані грошові потоки (на рівні одиниць, що генерують 

грошові кошти). Одиниця, що генерує грошові потоки, - це найменша група активів, 

яка ідентифікується, що генерує притік грошових коштів, який значною мірою 

незалежний від притоку грошових коштів від інших активів чи груп активів. Зважаючи 

на специфіку операцій Компанії, керівництво дійшло висновку, що Компанія має одну 

одиницю, що генерує грошові потоки, і ця одиниця - це мережа Компанії в цілому. 

Класифікація фінансових активів.  

При початковому визнанні, фінансові активи класифікуються як такі, що надалі 

оцінюються за амортизованою вартістю, справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід або справедливою вартістю через прибуток або збиток. Класифікація залежить 

від таких критеріїв: бізнес-моделі Компанії з управління фінансовими активами та 

установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом. 

Перекласифікація фінансових активів тоді й лише тоді, коли Компанія змінює свою 

бізнес-модель управління фінансовими активами. 

Початкове визнання фінансових інструментів.  

Фінансові зобов'язання складаються, в основному, з позик та кредиторської 

заборгованості. 

Фінансові активи і зобов'язання Компанії початково визнаються за справедливою 

вартістю плюс витрати на проведення операції з придбання активів/зобов'язань. 

Справедливу вартість при початковому визнанні найкраще підтверджує ціна операції. 

Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише тоді, коли існує 

різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути 

інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом або методи оцінки, для яких 

використовуються тільки дані з відкритих ринків. 

Всі операції з придбання та продажу фінансових інструментів, що передбачають 

поставку протягом періоду, визначеного законодавством або умовами ринку (договори 

"звичайної" купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, 

коли Компанія зобов'язується здійснити поставку фінансового інструменту. Всі інші 

операції купівлі-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна вартості 

між датою виникнення зобов'язання і датою розрахунку не визнається для активів, 

які обліковуються за первісною або амортизованою вартістю. 

Подальша оцінка фінансових інструментів.  

Після первісного визнання фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії 

оцінюються за амортизованою вартістю. 

Амортизована вартість являє собою вартість при первісному визнанні фінансового 

інструмента мінус погашення основного боргу плюс нараховані відсотки, а для 

фінансових активів - мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від 

знецінення. Нараховані відсотки включають амортизацію витрат на проведення 

операцій, відстрочених при початковому визнанні, та будь-яких премій або дисконту 

від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. 

Нарахований процентний дохід та нараховані процентні витрати, включаючи 

нарахований купонний та амортизований дисконт або премію (у тому числі комісії, 

якщо такі є, які відстрочуються при первісному визнанні), не відображаються 

окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про 

фінансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподілу процентних доходів або 

процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної 

процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості 

інструмента. Ефективна процентна ставка - це ставка, яка точно дисконтує 

розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх 

кредитних збитків) протягом терміну дії фінансового інструменту або, у відповідних 

випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового 

інструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування 

грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни 

процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний 

спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних 

факторів, які не змінюються залежно від ринкового значення. Такі премії або 

дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента. 

Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні винагороди та виплати, сплачені 

або отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної процентної 

ставки. 

Витрати на проведення операції - це додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з 

придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Додаткові витрати - це 

витрати, які не були б понесені, якби операція не відбулася. Витрати на проведення 

операції включають виплати та комісійні винагороди, сплачені агентам (у тому числі 

працівникам, які виступають в якості торгових агентів), консультантам, брокерам та 

дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також 

податки і збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на 



проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими зобов'язаннями, 

витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на 

зберігання. Справедливою вартістю фінансових активів і зобов'язань із датою 

погашення менше року вважається їх номінальна вартість, за вирахуванням 

розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартість фінансових активів та 

зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових 

потоків за поточною ринковою відсотковою ставкою для подібних фінансових 

інструментів, інформація про яку доступна для Компанії. 

При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів Компанія використовує 

різні методи оцінки і допущення, засновані на ринкових умовах, що існують на 

звітну дату. Забезпечення під знецінення кредитів та дебіторської заборгованості 

створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе 

отримати повну суму заборгованості відповідно до первинних умов. Забезпечення 

створюється в сумі різниці між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю 

попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною 

ефективною процентною ставкою фінансового активу. Сума забезпечення визнається в 

прибутку чи збитку. 

Компанія визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими 

активами, які оцінюються за амортизованою вартістю. Застосовувана методологія 

залежить від того, чи суттєво зріс кредитний ризик. Для торгової дебіторської 

заборгованості Компанія  застосовує спрощений підхід, який дозволено МСФЗ 9, який 

вимагає визнавати очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансового 

інструменту від моменту початкового визнання такого інструменту. 

Припинення визнання фінансових активів.  

Компанія списує фінансові активи, коли (i) активи погашені або права на отримання 

грошових потоків від активів втратили свою чинність або (ii) коли Компанія 

передала, в основному, всі ризики і вигоди володіння активами, або (iii) коли 

Компанія не передавала і не зберігала, в основному, всі ризики і вигоди володіння, 

але не зберегла контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має 

практичної можливості повністю продати актив непов'язаній стороні без внесення при 

цьому додаткових обмежень на перепродаж. 

Припинення визнання фінансових зобов'язань. Компанія припиняє визнавати фінансове 

зобов'язання, коли зобов'язання погашено, анульовано, або строк його дії 

закінчується. У разі обміну фінансовими зобов'язаннями між існуючим позичальником 

та позикодавцем на суттєво відмінних умовах або у випадку значної зміни умов 

існуючого зобов'язання, такий обмін або зміна умов обліковується як погашення 

первісного зобов'язання та визнання нового зобов'язання, а різниця між їх 

балансовими вартостями визнається у прибутку та збитку. 

Взаємозалік фінансових інструментів.  

Фінансові активи та зобов'язання слід зараховувати і чисту суму визнавати у звіті 

про фінансовий стан лише у випадку, якщо в теперішній час існує юридично 

забезпечене право на згортання визнаних сум, а також існує намір або погасити 

зобов'язання на нетто-основі, або продати актив і одночасно погасити зобов'язання. 

Податок на прибуток.  

Податки нараховуються у фінансовій звітності відповідно до законодавства України, 

яке діяло або було фактично введено в дію станом на кінець звітного періоду. 

Витрати/доходи з податку на прибуток включають поточний податок та відстрочений 

податок та відображаються у складі прибутку або збитку за рік, крім випадків, коли 

вони відносяться до операцій, які визнані в інших сукупних доходах або 

безпосередньо у складі капіталу, в тому ж самому або іншому періоді.Відстрочений 

податок на прибуток обчислюється за методом балансових зобов'язань за 

невикористаними податковими збитками та тимчасовими різницями між податковою базою 

активів та зобов'язань та балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей 

фінансової звітності. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма 

оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків, коли: 

- Відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання 

ґудвілу або активу чи зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням 

компаній, і на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський 

прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; і 

- Щодо оподатковуваних тимчасових різниць, що відносяться до інвестицій в дочірні 

та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній діяльності, якщо 

материнська компанія може контролювати розподіл у часі сторнування тимчасових 

різниць, і існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде 

відсторнована в найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, які 

підлягають вирахуванню, а також для перенесення на наступні періоди невикористаних 

податкових пільг та податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна використати тимчасову різницю, 

що підлягає вирахуванню, та невикористані податкові пільги і податкові збитки, 

крім випадків, коли: 



- Відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, які підлягають 

вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання в 

господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і на момент здійснення 

операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток 

або збиток; і 

- Щодо тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню, пов'язаних з інвестиціями в 

дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі у спільній 

діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує ймовірність 

сторнування тимчасових різниць в найближчому майбутньому і буде отримано 

оподатковуваний прибуток, щодо якого можна зарахувати тимчасові різниці. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну 

дату і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволив би використати частину або всю суму 

такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові 

активи переоцінюються на кожну звітну дату і визнаються тоді, коли виникає 

ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дасть можливість 

реалізувати відстрочений податковий актив. Відстрочені податкові активи і 

зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при 

реалізації активу або погашенні зобов'язання, на основі діючих або оголошених (і 

практично прийнятих) на звітну дату податкових ставок і положень податкового 

законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які відображаються 

безпосередньо в складі капіталу, відображається у складі капіталу, а не у звіті 

про сукупний дохід. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові 

зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права 

зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, і 

якщо вони пов'язані з податками на прибуток, накладеним тим самим податковим 

органом на той же суб'єкт господарювання. 

Передоплати.  

Передоплати обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву 

знецінення. Передоплата відноситься до довгострокової категорії, коли товари або 

послуги, за які здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, 

або якщо передоплата відноситься до активу, який при первісному визнанні 

включається в категорію необоротних активів. Передоплати за придбаний актив 

переносяться на балансову вартість активу, коли Компанія отримала контроль над цим 

активом і існує ймовірність того, що Компанія отримає економічні вигоди від його 

використання. Передоплати списуються на прибуток або збиток в разі отримання 

товарів або послуг, за які були проведені передоплати. Якщо є ознаки того, що 

активи, товари або послуги, до яких відноситься передоплата, не будуть отримані, 

балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення 

визнається у складі прибутку та збитку за рік. 

Грошові кошти та їх еквіваленти.  

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на 

банківських рахунках до запитання і інші короткострокові високоліквідні інвестиції 

з початковим терміном розміщення до трьох місяців. Суми, використання яких 

обмежено, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів при підготовці 

звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх 

або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом щонайменше 

дванадцяти місяців після звітної дати, включені до складу інших необоротних 

активів. 

Акціонерний капітал.  

До акціонерного капіталу відносяться прості акції. Додаткові витрати, 

безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як 

зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Емісійний дохід - це різниця 

між справедливою вартістю відшкодування, яке очікується отримати при випуску 

акцій, та номінальною вартістю акцій. 

Дивіденди.  

Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, 

тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. 

Аванси отримані.  

Аванси отримані визнаються за первісно отриманими сумами. 

Резерви.  

Резерви - це зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Резерви визнаються у 

випадках, коли у Компанії є поточні юридичні або конструктивні зобов'язання в 

результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб 

розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем 

точності. Коли існує кілька подібних зобов'язань, ймовірність того, що відтік 

грошових коштів для їх погашення буде необхідний, визначається для всього класу 

таких зобов'язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошових 

коштів по відношенню до будь-якої позиції, включеної в один і той же клас 

зобов'язань, невелика. Якщо ефект вартості грошей у часі суттєвий, резерви 



дисконтуються згідно з поточною ставкою до оподаткування, яка відображає ризики, 

притаманні зобов'язанню. 

Справедлива вартість активів та зобов'язань.  

Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана за продаж активу чи сплачена 

за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

Справедлива вартість базується на припущенні, що продаж активу чи передача 

зобов'язання має місце або: 

- на основному ринку для цього активу чи зобов'язання; або 

- за відсутності основного ринку - на найсприятливішому ринку для цього активу або 

зобов'язання. 

Основний або найсприятливіший ринок мусить бути доступним для Компанії. 

Справедлива вартість активу або зобов'язання вимірюється, використовуючи 

припущення, які використовували б учасники ринку, складаючи ціну активу чи 

зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку діють у власних найкращих 

економічних інтересах. 

Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує здатність учасника 

ринку генерувати економічні вигоди шляхом найвигіднішого та найкращого 

використання активу або шляхом продажу його іншому учасникові ринку, який 

використовуватиме цей актив найвигіднішим та найкращим способом. Компанія 

застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам, та для яких є 

достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання 

доречних відкритих вхідних даних, та мінімізуючи використання закритих вхідних 

даних. 

Усі активи та зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю або 

справедлива вартість яких розкривається у фінансовій звітності, класифікуються 

згідно з ієрархією справедливої вартості, яка представлена нижче, і яка базується 

на вхідних даних найнижчого рівня, котрі важливі для усієї оцінки: 

- Вхідні дані 1-го рівня - це ціни котирування (нескориговані) на активних ринках 

на ідентичні активи або зобов'язання; 

- Вхідні дані 2-го рівня - методи оцінки, для яких прямо або опосередковано можна 

спостерігати важливі вхідні дані найнижчого рівня при оцінці справедливої 

вартості; 

- Вхідні дані 3-го рівня - методи оцінки, для яких важливих вхідних даних 

найнижчого рівня при оцінці справедливої вартості немає у відкритому доступі. 

Для активів та зобов'язань, які визнаються у інансовій звітності періодично, на 

кінець кожного звітного періоду Компанія визначає за допомогою перегляду 

класифікації, чи відбулися переміщення між рівнями ієрархії (базуючись на вхідних 

даних найнижчого рівня, які важливі для усієї оцінки справедливої вартості). 

Визнання доходів.  

Доходи визнаються в тому випадку, якщо їх суму можна достовірно оцінити та існує 

ймовірність того, що Компанія отримає майбутні економічні вигоди незалежно від 

того, коли буде отримано платіж. Доходи оцінюються за справедливою вартістю 

компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню, беручи до уваги визначені 

згідно з контрактом умови платежу, за вирахуванням знижок і податку на додану 

вартість. 

Компанія отримує доходи від реалізації послуг, пов'язаних з використанням її 

місцевої телефонної мережі та засобів зв'язку. Нижче перераховані основні послуги, 

що надаються Компанією: 

a. Послуги оптовим клієнтам; 

b. Послуги телефонії (місцева, міжміська та міжнародна телефонія); 

c. Надання широкосмугового доступу в Інтернет; 

d. Передача даних; 

e. Послуги цифрового телебачення через мережу Інтернет (IPTV, OTT); 

f. Обслуговування телекомунікаційних мереж; 

g. Інші послуги. 

Послуги оптовим клієнтам - це надання послуг з термінації трафіку (термінація на 

власній мережі і транзит), оренди ліній зв'язку для провайдерів і операторів, та 

підключення оптових клієнтів до мережі Інтернет. Доходи за послуги з термінації 

трафіку отримуються за термінацію дзвінків з мереж інших телекомунікаційних 

операторів на мережі Компанії. Компанія визнає доходи, отримані від послуг з 

термінації трафіку, в тому періоді, в якому послуги були використані клієнтами. 

Послуги з оренди ліній зв'язку для провайдерів і операторів та послуги з 

підключення оптових клієнтів до мережі Інтернет - це послуги, щодо надання доступу 

протягом певного періоду часу (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). 

Доходи, отримані від послуг з оренди ліній зв'язку для провайдерів і операторів та 

по підключенню оптових клієнтів до мережі Інтернет, визнаються в тому періоді, в 

якому ці послуги були надані. 

Послуги телефонії включають послуги надані за хвилини дзвінка або доступ протягом 

певного періоду (наприклад, щомісячна абонентська плата) або інші узгоджені 

тарифні плани. Доходи, отримані від послуг телефонії, визнаються в тому періоді, в 

якому ці послуги були використані клієнтами. 



Послуги з передачі даних передбачають доступність послуги протягом певного періоду 

(наприклад, обслуговування з щомісячною платою). Компанія визнає доходи, отримані 

від послуг передачі даних, в тому періоді, в якому послуги були використані 

клієнтами. 

Послуги з надання широкосмугового доступу в Інтернет - це послуги, пов'язані з 

використанням клієнтами Інтернет-трафіку або доступом до послуги протягом певного 

періоду (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). Доходи, отримані від 

послуг з надання доступу в Інтернет, визнаються в тому періоді, в якому послуги 

були надані. 

Послуги IPTV - це послуги по наданню абонентам доступу до перегляду телевізійного 

контенту через мережу Інтернет. Ці послуги передбачають доступ протягом певного 

періоду (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). Компанія визнає доходи, 

отримані від послуг IPTV, в тому періоді, в якому послуги були надані клієнтам. 

Послуги ОТТ - це послуги доставки широкосмугового відео та аудіо споживачу 

напряму, без причетності постачальника послуг Інтернету до контролю або 

розповсюдження контенту. Компанія визнає доходи, отримані від послуг OTT, в тому 

періоді, в якому послуги були надані клієнтам. 

Послуги з обслуговування телекомунікаційних мереж передбачають їх надання протягом 

певного періоду (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). Компанія визнає 

доходи, отримані від послуг з обслуговування телекомунікаційних мереж, в тому 

періоді, в якому послуги були надані клієнтам. 

Інші доходи включають переважно доходи від оренди та продажу клієнтського 

обладнання, і визнаються в тому періоді, в якому послуги були надані або товари 

були отримані клієнтами. 

Визнання витрат.  

Витрати обліковуються за методом нарахування. Вартість наданих послуг включає 

витрати по взаємоз'єднанням, витрати на трансмісію, заробітну плату технічного 

персоналу та інші відповідні витрати. 

Презентація.  

У операції, де Компанія виступає принципалом, дохід визнається на валовій основі. 

У такому разі дохід складається із валової вартості операції, рахунок за яку 

виставлений клієнту, за вирахуванням торгових знижок, і з визнанням будь-яких 

відповідних витрат як операційних. У операції, де Компанія виступає агентом, дохід 

визнається на нетто-основі, і він являє собою зароблену маржу. Оцінка того, діє 

Компанія як принципал чи як агент, базується на аналізі сутності операції, 

відповідальності за надання товарів або послуг та встановлення цін, а також 

основних фінансових ризиків та вигод. 

Доходи майбутніх періодів.  

Доходи від підключень відстрочуються і визнаються впродовж періоду, протягом якого 

ці доходи отримуються; це очікуваний період відносин з клієнтом, і у 2019 році він 

становить приблизно 3 роки для абонентів телефонії, 3 роки для абонентів Інтернету 

та 5 років для абонентів, які користуються послугами з передачі даних (2018 рік: 

3, 3 та 5 років, відповідно). Очікуваний період відносин з клієнтом базується на 

минулій історії відтоку абонентів та очікуваному розвитку Компанії. 

Програми лояльності.  

Бали винагороди за лояльність клієнта обліковуються як окремий компонент операції 

з продажу, у якій вони надаються. Частину справедливої вартості отриманої 

компенсації слід розподілити між балами винагороди, і дохід має відстрочитися, 

базуючись на орієнтовній кількості балів винагороди, за якими звернеться клієнт. 

Далі вона визнається доходом у періоді, протягом якого виконуються зобов'язання 

щодо видачі балів винагороди. 

Класифікація на поточні/непоточні.  

Актив/зобов'язання класифікується як поточний/поточне, коли він/воно очікується до 

реалізації (погашення) або є намір продати чи спожити його протягом дванадцяти 

місяців після звітної дати. Інші активи/зобов'язання класифікуються як непоточні. 

Фінансові інструменти класифікуються базуючись на їх очікуваному житті. 

Відстрочені доходи класифікуються як поточні. Відстрочені податкові 

активи/зобов'язання класифікуються як непоточні. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 



доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Компанія отримує доходи від реалізації послуг, пов'язаних з використанням її 

місцевої телефонної мережі та засобів зв'язку. Нижче перераховані основні послуги, 

що надаються Компанією: 

a. Послуги оптовим клієнтам; 

b. Послуги телефонії (місцева, міжміська та міжнародна телефонія); 

c. Надання широкосмугового доступу в Інтернет; 

d. Передача даних; 

e. Послуги цифрового телебачення через мережу Інтернет (IPTV); 

f. Обслуговування телекомунікаційних мереж; 

g. Інші послуги. 

Послуги оптовим клієнтам - це надання послуг з термінації трафіку (термінація на 

власній мережі і транзит), оренди ліній зв'язку для провайдерів і операторів, та 

підключення оптових клієнтів до мережі Інтернет. Доходи за послуги з термінації 

трафіку отримуються за термінацію дзвінків з мереж інших телекомунікаційних 

операторів на мережі Компанії. Компанія визнає доходи, отримані від послуг з 

термінації трафіку, в тому періоді, в якому послуги були використані клієнтами. 

Послуги з оренди ліній зв'язку для провайдерів і операторів та послуги з 

підключення оптових клієнтів до мережі Інтернет - це послуги, щодо надання доступу 

протягом певного періоду часу (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). 

Доходи, отримані від послуг з оренди ліній зв'язку для провайдерів і операторів та 

по підключенню оптових клієнтів до мережі Інтернет, визнаються в тому періоді, в 

якому ці послуги були надані. 

Послуги телефонії включають послуги надані за хвилини дзвінка або доступ протягом 

певного періоду (наприклад, щомісячна абонентська плата) або інші узгоджені 

тарифні плани. Доходи, отримані від послуг телефонії, визнаються в тому періоді, в 

якому ці послуги були використані клієнтами. 

Послуги з передачі даних передбачають доступність послуги протягом певного періоду 

(наприклад, обслуговування з щомісячною платою). Компанія визнає доходи, отримані 

від послуг передачі даних, в тому періоді, в якому послуги були використані 

клієнтами. 

Послуги з надання широкосмугового доступу в Інтернет - це послуги, пов'язані з 

використанням клієнтами Інтернет-трафіку або доступом до послуги протягом певного 

періоду (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). Доходи, отримані від 

послуг з надання доступу в Інтернет, визнаються в тому періоді, в якому послуги 

були надані. 

Послуги IPTV - це послуги по наданню абонентам доступу до перегляду телевізійного 

контенту через мережу Інтернет. Ці послуги передбачають доступ протягом певного 

періоду (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). Компанія визнає доходи, 

отримані від послуг IPTV, в тому періоді, в якому послуги були надані клієнтам. 

Послуги з обслуговування телекомунікаційних мереж передбачають їх надання протягом 

певного періоду (наприклад, щомісячна плата за обслуговування). Компанія визнає 

доходи, отримані від послуг з обслуговування телекомунікаційних мереж, в тому 

періоді, в якому послуги були надані клієнтам.  

Дохід Компанії в порівнянні з поперднім періодом характерихується наступними 

показниками: 

Показник 2019, млн. грн.   2018, млн. грн.  Зміни (%) 

Дохід       661,1               638,0          +4% 

EBITDA 188,2               174,7              +8% 

Країн у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів 

за звітний рік не має.  

Специфіка діяльності Товариства не передбачає отримання доходу від експортних 

операцій. 

 

Залежність від сезонних змін. 

Ринок телекомунікаційних послуг не має залежності від сезонних змін.  

 

Основні ринки збуту та основні клієнти.  

Основним ринком збуту послуг Товариства є територія України. Основними клієнтами 

Товариства є: 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 



- ПрАТ "ЦГЗК" 

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" 

- ПАО "Запоріжсталь" 

- ПРАТ "ІНГЗК" 

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "АЛЬФА-БАНК" 

- АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ" 

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" 

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" 

- ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" 

- АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 

- ТОВ "БТ Юкрейн" 

- ФОП САЄНКО ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ 

- ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" 

- АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" 

- ПРАТ "ДКХЗ" 

- ТОВ "ЛЕМТРАНС" 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕЙСМЕНТ ІНВЕСТ" 

- ФІЛІЯ ТОВ "НЕСТЛЕ УКРАЇНА" "Нестле Бізнес Сервіс в Європі" 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУШ" 

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" 

- ТОВ "КІВІ ОТТ" 

- АТ "ІДЕЯ БАНК" 

- ТзОВ  "Українські інформаційні технології" 

- АТ "СКМ" 

- ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ" 

- ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМПЛІ КОНТАКТ" 

- ПрАТ "СУХА БАЛКА" 

- ПРАТ "СК "УНІКА" 

- ТОВ "Біг Трейд Україна" 

- ПАТ "КРЕДОБАНК" 

- ТОВ "МЕГОГО" 

- АБ "УКРГАЗБАНК" 

 

Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту. 

Основними ризиками, які виникають при здійсненні  діяльності Товариства є: 

- Стратегічні; 

- Операційні; 

- Фінансові; 

- Комплаєнес регуляторні ризики; 

- Репутаційні ризики; 

- Ризики безперервної діяльності; 

- Ризики ІТ/ІТ безпеки; 

- Загальні ризики. 

Стратегічні ризики - ризики, які впливають на вірогідність досягнень Компанією 

поставлених стратегічних цілей (ризики корпоративного управління, ризики 

неправильної оцінки майбутніх тендерів ринку, ризики впровадженого нового продукту 

та ін.) 

Операційні ризики - ризики виконавчого рівня управління, які притаманні окремим 

кроками бізнес-процесів, які обумовленні в основаному факторами внутрішнього 

середовища (ризики управління персоналом, ризики збереження активів та ін.). 

Фінансові ризики - ризики, які пов'язані із структурою капіталу Товариства, 

зниженням прибутку та ліквідності, ризики фінансового ринку, податкові ризики, 

ризики звітності та таке ін., які можуть негативно вплинути на зміну капіталу 

Товариства. 

Комплаєнес/регуляторні ризики включають в себе недотримання корпоративної етики, 

ризики шахрайства, юридичні (правові) ризики та регулятивні ризики. 

Репутаційні ризики - (втрата репутації, втрата довіри суспільства, негативне 

сприймання любих заінтересованих сторін). 

Ризики безперервної діяльності - ( ключові співробітники та постачальники, 

управління в кризових ситуаціях, відновлення роботи бізнесу у випадку катастроф). 

Ризики ІТ/ІТ безпеки - (конфіденційність даних, доступність даних, ІТ безпека, 

управління доступом до ІТсистемам). 

Загальні ризики - ризики, які не входять в інші категорії. 

Товариство дотримується Процедури, яка є керівництвом по єдиному підходу та оцінки 

ризиків. 

Цілі оцінки ризиків: 

- забезпечення  безперервної діяльності; 



- забезпечення розумної гарантії досягнення операційних та стратегічних завдань; 

- забезпечення зберігання активів; 

- удосконалення контрольної середи Товариства. 

Виявлення та оцінка ризиків є невід'ємною частиною при: 

- Формуванні річного бюджету Товариства; 

- формуванні стратегії Товариства; портфелів проектів та портфелів розвитку 

Товариства; 

- формуванні звітів про результати внутрішніх та зовнішніх аудитів, інших 

перевірок.  

Вимоги Процедури дійсні для усіх підрозділів Компанії. 

 Учасники процесу оцінки ризиків :топ-менеджер, власник ризику,  відповідальні 

особи за формування  річного бюджету. 

На ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" мають вплив наступні ризики, пов'язані з використанням 

фінансових інструментів: 

- кредитний ризик; 

- ризик управління капіталом; 

- ризик ліквідності; 

- ринковий ризик. 

У примітках до фінансової звітності емітента міститься інформація про схильність 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  кожному із зазначених ризиків, про цілі товариства, її 

політики і процедури оцінки та управління ризиками.   

Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи 

контролю з управління ризиками.  

Політики ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"  з управління ризиками направлена на виявлення та 

аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних 

значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання 

встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно 

переглядаються з урахуванням змін ринкових умов і діяльності товариства.  

 

Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент. 

Основними каналами збуту телекомунікаційних послуг Товариства є співробітники 

відділів продажу Товариства, національний кол-центр, центри продажу і 

обслуговування, які знаходяться по всій території України, Дилерський канал 

продажів.  

 

Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін.  

Товариство здійснює свою господарську діяльність у сфері надання 

телекомунікаційних послуг. Сировину Товариство не використовує виходячи зі сфери 

діяльності Товариства. 

 

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку.   

Ринок телекомунікацій постійно розвивається та потребує постійної адаптації до 

сучасного ринку телекомунікаційних технологій. Компанія постійно пропонує своїм 

клієнтам комплексні рішення в області широкосмугового доступу до мережі інтернет, 

телефонного зв'язку, інтернет телефонії, передачі і зберігання даних на віддалених 

серверах, як в Україні, так і за кордоном. 

Товариство утримує лідерство на міжоператорському  ринку і продовжує розвивати 

інфраструктуру. У 2019 капітальні інвестиції Товариства склали 77,2 млн грн. В 

основному, кошти вкладалися в модернізацію обладнання та мереж. З моменту старту 

проєкту міграції користувачів телекомпослуг з технології ADSL на FTTB або GPON 

(міді на оптику) Товариства вже вдалося переключити понад 50 тисяч абонентів. 

Подальший розвиток компанії полягає у постійному розвитку та модернізації власної 

мережі та в удосконаленні якості зв'язку.  Компанія планує значно розширити порт 

фоліо послуг та сервісів. А також в силу того, що компанія пропонує вигідні умови 

співпраці як фізичним особам та к і бізнес-сегменту, компанія планує значно 

розширити коло клієнтів від малого бізнесу до найбільших українських корпорацій, а 

також серед українських гігантів телекомоператорів до міжнародних компаній-

операторів.  

Особливу увагу компанія буде приділяти підключенню абонентів до мережі Internet з 

використанням оптичних технологій та впровадженню конвергентних послуг.  

Компанія продовжить прикладати багато зусиль задля підвищення якості своїх послуг. 

Компанія буде робити ставку на комплексні телеком-рішення, які можуть задовольнити 

найвибагливішого клієнта. Основна спрямованість в подальшому розвитку та в 

удосконаленні пропонуємих послуг- надання широкосмугового доступу до мережі 

інтернет і фіксована телефонія. При цьому компанія постійно розширює перелік 

послуг, пропонуючи своїм клієнтам різні формати IP-телефонії, підключення до 

інтерактивного телебачення, послуги з передачі та зберігання даних, використовуючи 

найсучасніші телексом-технології: IP-транзит, VPN / Передача даних, Colocation та 

ін.  



 Для цього постійно проводиться модернізація мережі для покращення якісних 

показників сервісу для абонентів. Компанія слідує курсу цифрової трансформації й 

наближення до мети перевести всіх абонентів на сучасні високошвидкісні 

оптоволоконні технології. У 2019 році Компанія також модернізувала комутатори, 

інтегрувала нове IP-MPLS ядро мережі й успішно виконала міграцію ресурсів і послуг 

на маршрутизатори нового покоління, що дало можливість вдосконалити якість  наших 

послуг та позитивно вплинуло на фінансові результати бізнесу. 

Компанія планує і далі  активно модернізувати комутатори, інтегрувати нове IP-MPLS 

ядро мережі й успішно буде виконувати міграцію ресурсів і послуг на маршрутизатори 

нового покоління, що надасть можливість вдосконалити якість  послуг компанії та 

позитивно вплине на фінансові результати бізнесу. 

 

Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента.  

Виходячи з особливості продукції (послуг), які надає Товариство, основними 

конкурентами Товариства є: 

(Конкурент, технологія) 

Ukrtelecom Оптика/Мідь  

Kyivstar Оптика  

Volia  Оптика/docsis  

Lanet Оптика  

Fregat Оптика  

Triolan Оптика  

Data Group Оптика/Мідь  

Freenet Оптика  

Укртелеком TDM/VoIP  

Vega TDM/VoIP  

Киевстар TDM/VoIP  

Датагруп TDM/VoIP  

Укрком (НТЦ Энергия) TDM/VoIP  

ГК "Воля"  DVB-C, CATV, OTT  

ГК "Триолан" DVB-C, CATV, IPTV  

ГК "Ланет" (Ланет, Формат, Колумбус, Макснет) DVB-C, CATV, IPTV  

ООО "Вижн Медиа" (Viasat, UATV) DVB-S, IPTV  

ООО "Диджитал Скринз" (Xtra-TV, OLL TV) DVB-S, OTT есть 

MEGOGO OTT  

Диван OTT  

YOU-TV OTT  

Trinity OTT  

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування 

 
Зміна вартості активів Товариства в більшості відбувається за рахунок придбання та 

вилучення з ескплуатації основних засобів. 

Так протягом останніх років: 

- у 2017 році Компанія придбала основних засобів на суму 84 864 тис. грн., 

нематеріальних активів на суму 16 444 тис. грн.; 

- у 2018 році введено в експлуатацію основні засоби вартістю 72 556 тис. грн. (+ 

нематеріальні активи на суму 12 927 тис. грн.), вилучено з експлуатації шляхом 

продажу чи інфшого вибуття ОЗ на суму 24 973 тис.грн. (у т.ч. 3 754 тис.грн. - 

сумма уцінки,  21 219 тис.грн. - сума вибуття); 

- у 2019 році введено в експлуатацію основні засоби вартістю 71 612 тис.грн. (+ 

нематеріальні активи на суму 14 546 титс.грн.), вилучено з експлуатації шляхом 

продажу чи інфшого вибуття ОЗ на суму 125 181 тис.грн.  

Ліквідація активів протягом останніх років не відбувалась. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 



На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби виробничого 

та невиробничого призначення первiсною вартiстю 1184768 тис.грн. Основнi засоби 

вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, 

встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 791747 тис.грн.; 

- машини та обладнання - 268433 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 48843 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 12664 тис.грн.; 

- інші основні засоби - 4001 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 58996 тис.грн.; 

- земельні ділянки - 84 тис.грн. 

За рахунок придбання та введення в експлуатацію первісну вартість основних засобів 

протягом року збільшено на 63693 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,06. 

Вибуло за звітний період засобів на суму 820492 грн., коефіцієнт вибуття склав 

0,73.  

В бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів на протязі звітного 

періоду визначався прямолінійним методом та обліковувався на відповідному рахунку 

13 "Знос основних засобів" у розрізі окремих об'єктів основних засобів. 

Нарахування зносу (амортизації) проводилось щомісячно у відповідності з 

встановленими нормами амортизаційних відрахувань згідно Податкового кодексу 

України.  

За звітний рік сума нарахованого зносу (амортизації) основних засобів становить 

117838 тис.грн. (коригування нарахованого зносу по вибувшим основним засобам в 

розмірі 39665 тис. грн.). На кінець періоду сума нарахованого зносу по ОЗ склала 

369608 тис.грн.:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 172602 тис. грн.; 

- машини та обладнання - 125920 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 7851 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 8363 тис.грн.; 

- інші основні засоби 3995 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 50877 тис.грн. 

Ступінь зносу основних засобів всередньому становить 31%. 

Згідно прийнятої Товариством облікової політики визначено наступні терміни 

використання основних засобів: 

Будiвлi - 20-50 років; 

Споруди - 15-25 рокiв; 

Передавальні пристрої - 10-25 років; 

Машини та обладнання - 5-25 рокiв; 

Комп'ютерна технiка та офiсне обладнання - 2-5 роки; 

Транспортні засоби - 5-20 років;  

Інструменти, прилади, інвентар, меблі- 4-20 років; 

Інші основні засоби - 12 рокiв. 

Товариство орендує у інших підприємств лінійно-кабельні мережі та обладнання 

засобів зв'язку. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом звітного періоду 

не було. 

Всi основнi засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не 

iснує. Ступiнь використання ОЗ становить 100%. Активи утримуються за власнi кошти 

Товариства. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, м.Одеса, м.Львiв, м.Маріуполь, 

м.Харкiв, м.Днiпро. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 
Нестабільна та недосконала законодавча політика в країні, що часто змінює свій 

напрямок, яка відображаєтьмся в постійних підвещяннях податків та зборів, тим 

самим негативно впливає на можливість розвитку компанії в повні мірі. 

Погіршення економічної ситуації в Україні, яка обумовлена геополітичною напругою і 

продовжучим військовим конфліктом на сході України. 

Законодаче створення великої кількості контролюючих та регуляторних органів, що 

ускладнює діяльність компанії на ринку надання телекомунікаційних послуг. 

Оскільки, телекомунікаційний ринок є залежним від законодавчих та економічних 

обмежень, ступінь залежності можна оцінити як високий. 

В порівнянні з іншими секторами господарської діяльності підприємств ринок 

телекомунікацій в Україні регулюється Національною комісією, що здійснює 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). НКРЗІ видає ліцензії на 

надання телекомунікаційних послуг і забезпечує регулювання тарифів і контроль за 

дотриманням положень і вимог чинного законодавства. 

Керівництво компанії постіно стежить за розвитком подій в поточній економічній та 

законодавчій ситуації та вживає заходів, в разі необхідності, для мінімізації 



негативного впливу на діяльність компаніх. Для збереження конкурентноспрожності 

компанії в швидкоплинних умовах функціонування, керівництво компанії постійно 

коригує діяльність Товариства з урахуванням зовнішніх політичних, економічних, 

законодавчих, та інших змін, які так чи інакше можуть негативно вплинути на 

подальший розвиток та діяльність компанії. 

Подальші несприятливі події в політичних, макроекономічних умовах та/або умовах 

міжнародної торгівлі можуть також негативно вплинути непередбачуваним чином на 

фінансовий стан Компанії та її фінансові результати. 

Оскільки компанія є підприємством із суспільним інтересом, компанія постійно 

намагається зробити позитивний внесок у суспільство шляхом новітніх розробок та 

модернізації вже існуючих ддля покращення надання телекомунікаційних послуг 

населенню. А також компанія постійно втілює правила етичного ведення бізнесу, за 

допомогою яких забезпечується фінансовий успіх компанії та водночас гарантія того, 

що бізнес-стратегія і комерційна діяльність компанії виконується відповідально. 

Компанія пишається тим, що являє собою приклад ведення етичного бізнесу, а тому 

компанія очікує від операторів і партнерів, з якими співпрацює, готовність 

дотримуватися цих стандартів. Діючи таким чином, Компанія намагається принести 

користь своїм акціонерам та тим, хто має значення для компанії, у тому числі 

співробітникам, бізнес-партнерам та споживачам телекомункаційних послуг - 

абонентам. 

Надання високоякісних телекомунікаційних послуг - це головний пріоритет компанії. 

   Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень становить 50%. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. 

Товариству достатньо робочого капіталу для його поточних потреб. Оцінка можливих 

шляхів покращення ліквідності підприємства фахівцями емітента у звітному році не 

проводилась. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 
На кінець звітного року Товариство не має невиконаних договорів чи контрактів, 

строк виконання яких закінчився у звітному періоді. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 
Фінансова звітність Компанії була підготовлена відповідно до принципу подальшого 

функціонування Компанії в якості безперервно діючого підприємства, який передбачає 

реалізацію активів і виконання фінансових та інших зобов'язань в ході нормального 

ведення бізнесу. У 2019 році компанія отримала 57 411 тис. грн. збитку (2018 рік: 

16 874 тис. грн. збитку) та згенерувала 190 348 тис. грн. грошових коштів від 

операційної діяльності (2018 рік: 286 414 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2019 

року поточні активи Компанії перевищували поточні зобов'язання на 107 036 тис. 

грн. (31 грудня 2018 року: поточні активи перевищували поточні зобов'язання на 110 

484 тис. грн.). 

Ліквідність Компанії значною мірою залежить від постійного рефінансування кінцевою 

материнською компанією та іншими пов'язаними сторонами.  

З точки зору політики, управління ліквідністю здійснюється кінцевою материнською 

компанією - групою компаній СКМ (група СКМ). У випадку недостатньої або 

надлишкової ліквідності окремих підприємств, група СКМ переміщує ресурси та 

фінансування між компаніями групи СКМ, щоб досягти оптимального фінансування 

потреб бізнесу кожного підприємства. Згідно з цією політикою, фінансова допомога 

надається Компанії на короткостроковій основі та рефінансується щорічно. 

Неоплачена фінансова допомога спочатку була отримана Компанією від материнської 

компанії в 2015 та 2016 роках, після чого вона була успішно подовжена без будь-

яких значних виплат. Протягом 2019 року отримана поворотна фінансова допомога була 

повернута відповідним позикодавцям. 

Компанія не потребує додаткового фінансування від материнської компанії, щоб 

продовжувати діяльність в найближчому майбутньому.  

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 



 
Емiтент не має вiдповiдної бази для проведення будь-яких дослiджень та розробок. 

За звiтний рiк на дослiдження та розробки Компанiя не понесла жодних витрат. 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

 
Протягом звiтного року Товариство працювало без припинення дiяльностi, накладання 

арешту на банкiвськi рахунки не було. Протягом останнiх трьох рокiв справи щодо 

банкрутства Товариства не порушувались, дiї по економiчному оздоровленню 

(сануванню) не здiйснювались. 

Наведена у звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки iнвестором фiнансового стану 

та результатiв дiяльностi емiтента.  

Аналiтична довiдка про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три 

роки фахiвцями емiтента не складалась. 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні Збори акціонерів 

У загальних Зборах акціонерів можуть брати участь особи 

(їх представники), включені до переліку акціонерів, які 

мають право на участь у Зборах, який  складається станом 

на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких 

Зборів у порядку, встановленому законодавством про 

депозитарну систему України. Одна голосуюча акція надає 

акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 

винесених на голосування на загальних Зборах. 

Склад загальних Зборів акціонерів, які в звітному році були проведені двічі, був 

незмінним: реєструвався 1 (один) акціонер УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД 

(UCOMLINE HOLDING LIMITED) - юридична особа, створена та зареєстрована за 

законодавством Республіки Кіпр 30 січня 2008 року за адресою: Themistokli Dervi, З, 

JULIA HOUSE, P.C. 1066, Нікосія, Кіпр (Свідоцтво про реєстрацію Компанії НЕ 

221049), який володіє 99,9929% статутного капіталу Товариства та 100% голосуючих 

акцій.  

Станом на (без змін): 

16.04.2019р. - дата складання переліку осіб, які мали право на участь у Зборах 

22.04.2019р., 

22.11.2019р. - дата складання переліку осіб, які мали право на участь у Зборах 

28.11.2019р.:  

- загальна кількість простих іменних акцій у випуску - 85 243 867 штук; 

- загальна кількість голосуючих акцій - 85 237 808 штук (голосів), що належать одній 

особі; 

- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які 

зареєструвалися для участі у Зборах - 85 237 808 штук (голосів). 

Нагялдова рада 

Наглядова рада є колегіальним органом, члени якого 

обираються загальними Зборами акціонерів у кількості 3 

(трьох) осіб. Наглядова рада зі свого складу обирає Голову 

Наглядовою ради. Всі члени Наглядової ради є 

представником одного акціонера - юридичної особи, яка 

володіє 99,9929% статутнного капіталу Товариства. 

 

 

Голова наглядової Ради Товариства - Баринов Олександр Олексiйович; 

Член наглядової Ради Товариства - Муковнiн Сергiй Олексiйович; 

Член Наглядової Ради Товариства - Павленко Людмила Миколаївна. 

 

Генеральний директор 

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом 

Товариства, який здійснює управління його поточною 

діяльністю. 

Генеральний директор обирається Наглядовою радою 

Товариства. 

 

Мурат Чинар 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1) Посада Генеральний директор 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи 

Чинар Мурат 

3) Рік народження 1978 

4) Освіта вища 

5) Стаж роботи (років) 21 

6) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав 

ТОВ "Астелiт" 

40872473 

Директор мобiльної мережi 

7) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

03.06.2015 до 31.12.2020р. 

8) Опис    Додаткової винагороди за посаду, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу, в тому числi i в 

натуральнiй формi, Генеральний директор в Товариствi не отримував. Згоди на розголошення інформації 

про розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала. Посад на iнших пiдприємствах не 

займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, до адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 21 рік. Протягом останнiх п'яти рокiв 

обiймав посади: Управляючий директор, Технiчний директор, Головний керiвник телекомунiкацiйного 

напрямку, Директор мобiльної мережi, Генеральний директор. 

Посаду Генерального директора займає з 03.06.2015р. У звітному році, згідно рішення Наглядової ради 

Товариства від 23.10.2019р. (Протокол № 51) повноваження Генерального директора були продовжені на 

наступний строк - 1 рік, починаючи з 01.01.2020 року. 

 

1) Посада Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи 

Євтушик Марина Анатоліївна 

3) Рік народження 1979 

4) Освіта вища 

5) Стаж роботи (років) 20 

6) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав 

ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" 

19199961 

Заступник головного бухгалтера 

7) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

24.12.2018 Безтерміново 

8) Опис    У звiтному періоді iншої винагороди за посаду, крiм заробiтної плати згідно штатного розкладу (у 

тому числi i в натуральнiй формi) в Товаристві не отримувала. Згоди на розголошення інформації про 

розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах 

не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 20 років. Протягом 

останніх п'яти років обіймала посади: Провідний бухгалтер, Заступник Головного бухгалтера.  

Призначена на посаду Головного бухгалтера з 24.12.2018р. (наказ Генерального директора вiд 05.12.2018р № 

929/П). У звітному році змін не бло. 

 

1) Посада Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи 

Баринов Олександр Олексiйович 

3) Рік народження 1972 

4) Освіта вища 

5) Стаж роботи (років) 23 

6) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав 

ПрАТ "СКМ" 

31227326 

Директор з розвитку телекомунікаційного напрямку бізнесу 

7) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

27.04.2018 3 роки 

8) Опис    Голова Наглядової ради є представником акціонера Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited) і не є незалежним директором. 

У звiтному роцi Голова Наглядової ради винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в 

Товариствi не отримував (не передбачено договором). Також займає наступні посади: 

- Директор VIDEO CONTENT LIBRARY LIMITED (Код NI 622105), що знаходиться за адресою: Forsyth 

House, Cromac Square, Белфаст BT2 8LA, Великобританія; 

- Член Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (Ідентифікаційний код: 21560766), що знаходиться за 

адресою: 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченко,будинок 18; 

- Голова Наглядової ради  ТОВ "МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код: 37226740), що 

знаходиться за адресою: 03148, місто Київ, вулиця Героїв Космосу, будинок 4. 



Загальний стаж роботи становить 23 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор з 

розвитку телекомунiкацiйного бiзнесу, Головний виконавчий директор, Член Наглядової ради, Голова 

Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався.  

Повноваження Голови Наглядової ради продовжені на наступний строк 27.04.2018р. У звітному році змін не 

було. 

 

1) Посада Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи 

Муковнiн Сергiй Олексiйович 

3) Рік народження 1975 

4) Освіта вища 

5) Стаж роботи (років) 23 

6) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав 

ПрАТ "СКМ" 

31227326 

Інвестиційний менеджер 

7) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

27.04.2018 3 роки 

8) Опис    Член Наглядової ради є представником акціонера Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited) і не є незалежним директором. 

Член Наглядової ради додаткової винагороди за виконання своїх обов'язків, крім передбаченої договором, в 

Товаристві не отримував (у тому числі і в натуральній формі). Згоди на розголошення інформації про розмір 

отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала.  

Також займає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (Ідентифікаційний код: 21560766), що 

знаходиться за адресою: 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченко, будинок 18.  

Загальний стаж роботи становить 23 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Iнвестицiйний 

менеджер, член Налядової ради, член Комітета Наглядової ради, член Кредитної Ради. Непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi 

не притягався.   

Згідно рішення Зборів від 27.04.2018р. повноваження члена Наглядової ради були продовжені на наступний 

строк. У звітному році змін не було. 

 

1) Посада Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи 

Павленко Людмила Миколаївна 

3) Рік народження 1963 

4) Освіта вища 

5) Стаж роботи (років) 38 

6) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав 

ПрАТ "СКМ" 

31227326 

Головний юрисконсульт департаменту забезпечення 

7) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

01.05.2018 3 роки 

8) Опис    Член Наглядової ради є представником акціонера Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited) і не є незалежним директором. 

У звiтному роцi член Наглядової ради винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в 

Товариствi не отримував (не передбачено договором). Також займає наступні посади:  

- Член Наглядової ради ТОВ "МЕДІА ГРУПА Україна"  (Ідентифікаційний код: 37226740), що 

знаходиться за адресою: 03148, м.Київ, вул. Героїв Космосу, будинок 4; 

- Член Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (Ідентифікаційний код: 21560766), що знаходиться за 

адресою: 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченко, будинок 18; 

- Член Наглядової ради ТОВ "ЛЕМТРАНС" (Ідентифікаційний код: 30600592), що знаходиться за 

адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 46-46А; 

- Член Наглядової ради ТОВ "ПОРТІНВЕСТ" (Ідентифікаційний код: 37200001), що знаходиться за 

адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77А.  

Загальний стаж роботи становить 38 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Головний 

юрисконсульт, член Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена 

особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.  

До складу Наглядової ради Павленко Л.М. входить як представник мажоритарного акціонера 

(повiдомлення про змiну члена Наглядової ради - представника акцiонера отримано Товариством 

30.04.2018р.). У звітному році змін не було. 

 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

 

  Привілейовані 

іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Генеральний директор Чинар Мурат 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Євтушик Марина Анатоліївна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Баринов Олександр Олексiйович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Муковнiн Сергiй Олексiйович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Павленко Людмила Миколаївна 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Товариство постійно пропонує своїм клієнтам комплексні рішення в області широкосмугового доступу до мережі 

інтернет, телефонного зв'язку, інтернет телефонії, передачі і зберігання даних на віддалених серверах, як в Україні, 

так і за кордоном. 

Подальший розвиток компанії полягає у постійному розвитку та модернізації власної мережі та в удосконаленні 

якості зв'язку. 

Компанія планує значно розширити портфоліо послуг та сервісів. А також в силу того, що компанія пропонує 

вигідні умови співпраці як фізичним особам так і бізнес-сегменту, компанія планує значно розширити коло 

клієнтів від малого бізнесу до найбільших українських корпорацій, а також серед українських гігантів 

телекомоператорів до міжнародних компаній-операторів.  

Особливу увагу компанія буде приділяти підключенню абонентів до мережі Internet з використанням оптичних 

технологій та впровадженню конвергентних послуг та надання послуг в рамках "Віртуальної АТС" від Vega. 

Компанія продовжить прикладати багато зусиль задля підвищення якості своїх послуг. Компанія буде робити 

ставку на комплексні телеком-рішення, які можуть задовольнити найвибагливішого клієнта. Основна 

спрямованість в подальшому розвитку та в удосконаленні пропонованих послуг - надання широкосмугового 

доступу до мережі інтернет і фіксована телефонія. При цьому компанія постійно розширює перелік послуг, 

пропонуючи своїм клієнтам різні формати IP-телефонії, підключення до інтерактивного телебачення, послуги з 

передачі та зберігання даних, використовуючи найсучасніші телексом-технології: IP-транзит, VPN / Передача 

даних, Colocation та ін.  

Для цього постійно проводиться модернізація мережі для покращення якісних показників сервісу для абонентів.  

Зокрема, з моменту старту проєкту міграції користувачів телекомпослуг з технології ADSL на FTTx або GPON 

(міді на оптику) компанії вже вдалося переключити понад 50 тисяч абонентів.  

В подальшому компанія планує і далі активно модернізувати комутатори, інтегрувати нове IP-MPLS ядро мережі й 

успішно виконувати міграцію ресурсів і послуг на маршрутизатори нового покоління, що надасть можливість 

вдосконалити якість  послуг компанії та позитивно вплине на фінансові результати бізнесу. 

 

2. Інформація про розвиток емітента. 

За звітній рік дохід компанії склав 661,00 млн. грн., що на 4% перевищує показник попереднього періоду. 

Величина EBITDA досягла 188,2 млн. грн., що на 8% більше ніж в минулому звітному періоді. У минулому році 

компанія максимально розширювала спектр послуг для дому та бізнесу на основі інноваційних цифрових 

технологій, що дозволило збільшити кількість клієнтів інтернет послуг та телефонії. За 2019  рік численність 

користувачів високошвидкісного оптичного Інтернету збільшилась в 1,5 раза. 

Зростання основних фінансових показників протягом минулого року пов'язано з успішною реалізацією 

масштабних бізнес-проектів. Так, унікальним по комплексу інструментів стало рішення для В2В-сектора 

"Віртуальна АТС Vega", здатне завдяки своїм інтелектуальним функціям в рази підвищити ефективність 

клієнтського бізнесу. 

Компанія утримує лідерство на міжоператорському  ринку і продовжує розвивати інфраструктуру. У 2019 

капітальні інвестиції Компанії склали 77,2 млн грн. В основному, кошти вкладалися в модернізацію обладнання та 

мереж. Як повідомляють в компанії - з моменту старту проєкту міграції користувачів телекомпослуг з технології 

ADSL на FTTB або GPON (міді на оптику) оператору вже вдалося переключити понад 50 тисяч абонентів. 

Кількість користувачів фіксованого зв'язку дещо зменшилася, але цей напрямок досі залишається вагомим 

джерелом доходу компанії. У звітному році телефонія принесла провайдеру 151,7 млн грн доходу. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 

похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Товариство при здійсненні своєї діяльності не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних 

цінних паперів. 

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється централізовано щодо фінансових ризиків, які включають 

ринковий ризик (валютний ризик і ризик процентної ставки), кредитний ризик і ризик ліквідності. Основними 

цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику і встановлення контролю над тим, щоб ці 



ліміти не перевищувались.У зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма 

управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх 

потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному 

перiодi не проводились. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням темпiв 

iнфляцiї та рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових 

ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 

 

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" погасити фінансові зобов'язання вчасно. 

Спосіб управління ліквідністю ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ", в цілому, полягає в забезпеченні ПРАТ "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ" постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання своїх завдань, при цьому 

уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Компанію ризику.  

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної 

кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню 

кількість кредитів з встановленими термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У 

зв'язку з динамічним характером основного бізнесу, фінансова дирекція ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" забезпечує 

гнучкість фінансування за рахунок збереження коштів в рамках кредитних ліній. 

 

Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед товариством, в 

результаті чого товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та 

їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками для клієнтів, в тому 

числі простроченої дебіторської заборгованості. 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" структурує рівень кредитного ризику, який воно бере на себе, встановлюючи 

обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПРАТ "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ" здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. ПРАТ "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ" розробило процедури управління кредитними ризиками, в тому числі заснувало кредитний комітет, який 

здійснює моніторинг кредитного ризику щодо кожного клієнта. 

Кредитний ризик ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. 

Керівництво вважає, що Товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що 

відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії. 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків. 

 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" управляє капіталом для забезпечення продовження діяльності на безперервній основі, 

забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бізнесу, оптимізацію балансу між позиковими і власними 

коштами. ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" регулярно проводить аналіз структури капіталу. На підставі результатів 

цього аналізу, товариство вживає заходів, спрямованих на підтримання балансу загальної структури капіталу, 

шляхом розподілу капіталу, а також випуску нових боргових інструментів або погашення існуючих зобов'язань. 

Цілі товариства при управлінні капіталом включають в себе забезпечення можливості ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, з тим, щоб забезпечити прибуток для акціонерів і вигоди 

для інших зацікавлених сторін, а також для підтримки оптимальної структури капіталу з метою зниження його 

вартості. 

ПРАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який 

розраховується як співвідношення чистих зобов'язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов'язань. 

Компанія включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

Товариство у своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Пункт 25 статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачає питання 

затвердження принципів кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції 

загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" кодекс корпоративного 

управління не затверджувався. У зв'язку із цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління не 

наводиться. 

 

 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" на фондових біржах не торгуються, Товариство 

не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси 

не наводяться. 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством у своїй діяльності, визначені чинним 

законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. Будь-

яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 

якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 

корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство 

не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління 

інших підприємств, установ, організацій. 

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   

Дата проведення 22.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше, нiж раз на рiк з дотриманням 

всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. У звiтному роцi черговi 

(рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 22.04.2019 року. Будь-яких пропозицiй вiд акцiонерiв 

щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного 

законодавством термiну не надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. 

    

   Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний) та прийнятi наступнi рiшення:  

Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження порядку та 

способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

Прийняте рiшення: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Представника вiд акцiонера 

УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED) - Дуденко О., секретарем - 

Молибогу A.B., головою лiчильної комiсiї - Брукшу П.М., секретарем лiчильної комiсiї - Романенка А.А. 

та затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв. Бюлетенi для голосування засвiдчуються 

печаткою Товариства та надаються акцiонеру. 

Питання 2. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2018 рiк. Напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2019 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Затвердити напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк. 

Питання 3. Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 



Питання 4: Обрання аудитора (аудиторської фiрми) з проведення обов'язкового аудиту фiнансової 

звiтностi Товариства. 

Прийняте рiшення: Обрати аудитора (аудиторську фiрму) з проведення обов'язкового аудиту фiнансової 

звiтностi Товариства ТОВ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ" (код ЄДРПОУ 31586485).  

Питання 5. Затвердження звiту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2018 рiк.  

Прийняте рiшення: Затвердити звiт (висновок) незалежного аудитора Товариства за 2018 рiк. 

Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства включаючи рiчний звiт керiвництва за 2018 рiк. 

Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства включаючи рiчний звiт керiвництва за 2018 рiк. 

Питання 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2018 рiк. 

Прийняте рiшення: Забезпечити покритя збиткiв за 2018 рiк за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 

Питання 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв. 

Прийняте рiшення: Погодити укладення Товариством правочинiв в процесi звичайної поточної 

господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв 

акцiонерiв, а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв щодо 

надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент, векселю тощо), 

включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями iнших 

осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення полiпшення (модернiзацiя, 

реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про передачу в 

оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв 

та/або iнших необоротних активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, 

договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про отримання 

безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про 

придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, 

договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, 

договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або 

управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв - без 

обмеження строку дiї з дати їх укладення та з правом пролонгацiї. При цьому, сукупна вартiсть укладених 

зазначеного виду договорiв не повинна перевищувати 2 (двох) млрд. грн. протягом року. 

Питання 9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. 

Прийняте рiшення: Надати згоду на  вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих 

Загальних зборiв акцiонерiв, правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України "Про 

акцiонернi товариства"), а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, 

договорiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю 

тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями 

iнших осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення, полiпшення 

(модернiзацiя, реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про 

передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних 

засобiв та/або iнших необоротних активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних 

послуг, договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про 

отримання безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг договорiв 

про придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, 

договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, 

договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або 

управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, що будуть 

укладатися з контрагентами, якi пов'язанi з Товариством вiдносинами контролю через УКОМЛАЙН 

ХОЛДIНГ Л1МIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED). 

Питання 10. Прийняття рiшення про покладення функцiй аудиторського комiтету на Наглядову раду 

Товариства. 

Прийнято рiшення: Покласти функцiї аудиторського комiтету, передбаченого Законом України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", на Наглядову раду. 

 

 

 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

  X 

Дата проведення 28.11.2019 

Кворум зборів 100 

Опис За iнiцiативою Наглядової ради Товариства у звiтному роцi були скликанi позачерговi загальнi Збори 

акцiонерiв з метою прийняття рiшень про затвердження серед учасникiв конкурсних пропозицiй аудитора 

для надання послуг з обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" за 2019 рiк. 

Збори були проведенi 28.11.2019 року. Будь-яких пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, 

крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законодавством термiну не 

надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. 

    

   Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний) та прийнятi наступнi рiшення:         

Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 



Прийняте рiшення: Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв - Представника вiд 

акцiонера УКОМЛАЙН ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED) - Пастухова A., 

секретарем - Молибогу A.B., головою лiчильної комiсiї - Брукшу П.М., секретарем лiчильної комiсiї - 

Полiщук О.О. та затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, порядок та спосiб 

засвiдчення бюлетенiв для голосування. Бюлетенi для голосування засвiдчуються печаткою Товариства та 

надаються акцiонеру. 

Питання 2. Обрання та затвердження серед учасникiв конкурсних пропозицiй аудитора для надання 

послуг з обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" за 2019 рiк та надання 

повноважень Генеральному директору Товариства на укладення договору з обраним  аудитором для 

надання послуг з обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" за 2019 рiк.  

Прийняте рiшення: Обрати та затвердити серед учасникiв конкурсних пропозицiй аудитора для надання 

послуг з обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" за 2019  рiк, 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ" (Україна, 

iдентифiкацiйний код - 31586485) та надати повноваження Генеральному директору Товариства на 

укладення договору з обраним  аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ" (Україна, iдентифiкацiйний код - 31586485) для надання послуг з 

обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" за 2019 рiк. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 

звітному році ? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше Інша інформація відсутня. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 

акцій 
  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 

звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                             X 

Інше Бюлетенями (відкрите голосування) 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше Обрання та затвердження серед учасникiв конкурсних пропозицiй аудитора для надання послуг з 

обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" за 2019 рiк та надання 

повноважень Генеральному директору Товариства на укладення договору з обраним  аудитором для 

надання послуг з обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" за 2019 

рiк. 

 



 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X   

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

НІ 

Інше (зазначити) Інша інформація відсутня. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові 

загальні Збори акціонерів були скликані і своєчасно проведені 22.04.2019р. 
 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

Позачергові Збори в звітному році були скликані і совєчасно проведені 28.11.2019р. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 

Незалежний член 

наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Так* Ні* 

Член Наглядової ради (Голова) - Баринов 

Олександр Олексiйович  

  X Член Наглядової ради є представником акціонера 

Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited) і не є незалежним директором. Особисто 

акціями емітента не володіє. 

Виконує обов'язки Голови Наглядової ради, який 

згідно вимог Статуту та Положення про 

Налядову раду Товариства: 

1) представляє інтереси Товариства у відносинах 

з українськими та іноземними громадянами, 

особами без громадянства, Товариствами, 

підприємствами, установами та організаціями, 

державними та недержавними органами та будь-

якими іншими суб'єктами; 

2) відкриває і закриває рахунки в банківських 

установах, розпоряджатися майном та коштами 

Товариства з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом та чинним 

законодавством; 

3) без обмежень (крім визначених 

законодавством та Статутом] укладає угоди 

(договори, контракти та додаткові угоди до них), 

в т.ч. підписує документи про вчинення значних 

правочинів, рішення щодо надання згоди на 

вчинення яких прийнято в установленому 

законодавством та Статутом порядку, забезпечує 

участь Товариства в інших цивільно-правових 

відносинах, підписує фінансові, платіжні та 

звітні документи; 

4) приймає рішення про вчинення значних 

правочинів, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 

відсотків вартості активів за даними останньої 

річної фінансової звітності Товариства, а також 

підписує договори щодо вчинення таких 

правочинів; 

5) делегує повноваження з представництва 

Товариства та підписання фінансових, 

платіжних, звітних та інших документів. 

 

Член Наглядової ради - Муковнiн Сергiй 

Олексiйович 

 X Член Наглядової ради є представником акціонера 

Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited) і не є незалежним директором. Особисто 



акціями емітента не володіє. 

У складі Наглядової ради виконує обов'язки її 

члена згідно вимог Статуту та Положення про 

Налядову раду Товариства: 

- отримує будь-яку інформацію та документи 

Товариства, необхідні для виконання своїх 

функцій; отримує копії документів, а також копії 

документів дочірніх підприємств Товариства;  

- заслуховує звіти Генерального директора, 

посадових осіб Товариства з окремих питань 

діяльності Товариства; 

- залучає експертів до аналізу окремих питань 

діяльності Товариства. 

 

Член Наглядової ради -Павленко 

Людмила Миколаївна 

 X Член Наглядової ради є представником акціонера 

Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited) і не є незалежним директором. Особисто 

акціями емітента не володіє. 

У складі Наглядової ради виконує обов'язки її 

члена згідно вимог Статуту та Положення про 

Налядову раду Товариства: 

- отримує будь-яку інформацію та документи 

Товариства, необхідні для виконання своїх 

функцій; отримує копії документів, а також копії 

документів дочірніх підприємств Товариства;  

- заслуховує звіти Генерального директора, 

посадових осіб Товариства з окремих питань 

діяльності Товариства; 

- залучає експертів до аналізу окремих питань 

діяльності Товариства. 

 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

 

Протягом 2019 року відбулося 5 засідань Наглядової ради, на яких було прийнято 59 рішень щодо наступного 

(загальний опис прийнятих рішень): 

- Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору про оцінку вартості основовних засобів 

(активу ПрАТ "СВІТ"); 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору позики (отримання поворотної 

фінансової допомоги) з ПрАТ "Систем Кепітал Менеджемент", код ЄДРПОУ 31227326; 

- Вступ до складу учасників ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ" (реєстраційний номер 30019767); 

- Надання попередної згоди Генеральному директору Товариства на укладення договору поставки обладнання з 

ТОВ "Елтекс України" (реєстраційний номекр 40566312); 

- Надання попередньої згоди Генеральному директору Товариства на продаж частки в статутному капіталі ТОВ 

"Євроком" (ідентифікаційний код 30972772); 

- Надання попередньої згоди Генеральному директору Товариства на продаж частки Товариства у статуному 

капіталі ТОВ "ФІРМА ІНФОКОМС" (ідентифікаційний код 19348473);  

- Визначення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проекту порядку 

денного та проектів рішень річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення дати складання переліку 

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та 

визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах 

акціонерів Товариства.  Затвердження повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства.  Обрання реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Формування складу 

тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження форми та тексту 

бюлетенів для голосування; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товарситва на укладення договору про проведення аудиту фінансової 

консолідованої звітності Товариства за 2018 рік з ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ", код ЄДРПОУ - 

31586485; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору на проведення аудиту звіту про 

корпоративне управління Товариства за 2018 рік з ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код 

ЄДРПОУ - 35449775; 

- Прийняття рішення про обрання оцінювача обєктів нерухомого майнаТовариства та затвердження умов договору 

з оцінювачем та розміру оплати послуг оцінювача; 

- Прийняття рішення про укладення правочмну щодо відчуження акцій (ПрАТ "СВІТ", ідентифікаційний код - 

01473864), що належить Товариству; 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на продовження строку дії договору з ТОВ 

"ЛОРЕТО ГРУП", код ЄДРПОУ - 36381535; 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на відчуження нерухомості Товариства; 



- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на укладення довготривалого договору про 

надання послуг з ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", код ЄДРПОУ - 21560766 та надання попереднього дозволу Генеральному 

директору Товариства на укладення договору про переведення боргу з ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", код ЄДРПОУ - 

21560766; 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на відчуження нерухомості Товариства; 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на відчуження нерухомості Товариства та 

скасування раніше прийнятого рішення; 

- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору та розміру оплати 

послуг оцінювача майна; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору відчуження нерухомості та 

скасування раніше прийнятих рішень; 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору відчуження 

нерухомості (з цього питання Наглядовою радою прийнято 18 рішень); 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору позики (надання поворотної 

фінансової допомоги) з ТОВ "ДІДЖІТАЛ СКРІНЗ", код ЄДРПОУ - 37833282; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договорів купівлі-продажу державних цінних 

паперів (відчуження); 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору довгострокової оренди 

нерухомості; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору довгострокової оренди 

нерухомості; 

- Прийняття рішення про збільшення розміру оплати послуг оцінювача обєктів нерухомого майна Товариства та 

затвердженя умов додаткової угоди до укладеного договору; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору довгострокової оренди 

нерухомості; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на внесення змін до укладеного договору довгострокової 

оренди нерухомості; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на уклдення договору позики (надання безвідсоткової 

поворотної фінансової допомоги) з ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ", код ЄДРПОУ - 30019767; 

- Створення комітету Наглядової ради з питань аудиту та обрання його складу. Затвердження Положення комітету 

Наглядової ради з питань аудиту ПрАТ "Фарлеп-Інвест". Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору 

субєктів аудиторської діяльності для надання послуг  обовязкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Фарлеп-

Інвест". Затвердження технічного завдання на аудит звіту про корпоративне управління та річної фінансової 

звітності Vega Telecom Group. 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору поставки, інсталяції, 

та таехнічної підтримки телекомунікаційного обладнання з ТОВ "ЕЛТЕКС Україна", реєстраційний номер 

40566312; 

- Надання попередньої згоди на продаж частки Товариства у статутному капіталі ТОВ "ДІДЖІТАЛ СКРІНЗ" 

(ідентифікаційний код 37833282); 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення угоди прощення боргу по Договору про 

надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ "КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ", код ЄДРПОУ 30019767; 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору поставки 

медіаконвертерів та блоків живлення з ТОВ "ЕЛТЕКС Україна", реєстраційний номер 40566312; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення Угоди прощення боргу по договору позики 

та на укладення договору позики (надання безповоротної фінансової допомоги) з ТОВ "ДІДЖІТАЛ СКРІНЗ", 

(ідентифікаційний код 37833282); 

- Прийняття рішення про підписання нового контракту з Генеральним директором ПрАТ "Фарлеп-Інвест";  

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору відчуження нерухомості та 

скасування раніше прийнятих рішень; 

- Надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладення договору відчуження нерухомості (з цього 

питання Наглядовою радою прийнято 3 рішення); 

- Прийняття рішення про збільшення розміру оплати послуг оцінювача обєктів нерухомого майна Товариства та 

затвердженя умов додаткової угоди до укладеного договору; 

- Прийняття рішення про призначення субєкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності 

Товариства; 

- Визначення дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проекту 

порядку денного та проектів рішень позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення дати 

складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів 

акціонерів Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у 

позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.  Затвердження повідомлення про проведення позачергових 

Загальних зборів акціонерів Товариства.  Обрання реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства. Формування складу тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування; 

- Надання попереднього дозволу Генеральному директору Товариства на укладення Товариством правочинів з 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", код ЄДРПОУ - 21560766. 

 

 

 

 

 



 

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 

наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 

 

Дана інформація не розкривається, так як є складовою частиною Інформації про діяльність Наглядової ради, яку 

вона не готує у відповідності до вимог пп.6) пункту 2 глави 4 розділу ІІІ  "Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та 

доповненнями). 

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту X   

Голова Комітету - Баринов Олександр Олексiйович; 

Член Комітету - Муковнiн Сергiй Олексiйович; 

Член Комітету - Павленко Людмила Миколаївна. 

З питань призначень                       X   

З винагород   X   

Інші (запишіть)                                         
Інші Комітети у складі НР не 

створено. 

Голова та члени Комітету Наглядової ради з питань 

аудиту діють згідно рішення Наглядової ради від 1 

серпня 2019 року (протокол № 45), яким було 

затверджено Полодення про Комітет Наглядової ради з 

питань аудиту та обраний персональний склад Комітету. 

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
 
У 2019 році відбулося одне засідання Комітету Наглядової Ради з питань аудиту на яке було винесено питання про 

розгляд конкурсних пропозицій з відбору аудитора та затвердження Звіту про висновки процедури відбору суб'єкта 

аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства. 

Засідання Комітету відбулося 23 жовтня 2019 року (Протокол № 1).  

З питань порядку денного засідання прийняті наступні рішення: 

1. За результатами розгляду конкурсних пропозицій з відбору аудитора зробити висновок, що Товариство з 

обмеженою відповідальністю Аудиторська Компанія "Кроу Україна" (код ЄДРПОУ: 33833362) та Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Крестон Джі Сі Джі Аудит" (код ЄДРПОУ: 31586485) відповідають вимогам, 

визначеним Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", та рекомендуються до 

призначення суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності  ПрАТ "ФАРЛЕП-

ІНВЕСТ". 

2. Затвердити Звіт про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту 

фінансової звітності ПрАТ "Фарлеп-Інвест" за 2019 рік та доручити Голові цього засідання підписати даний Звіт. 

 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

Оцінка роботи комітету Наглядової Ради з питань аудиту у звітному періоді не проводилась. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Інформація про оцінку роботи Наглядової ради є складовою частиною Інформації про 

діяльність Наглядової ради, яку вона не готує у відповідності до вимог пп.6) пункту 2 глави 4 

розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого 

Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями). 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   

Відсутність конфлікту інтересів                         X   

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                           Згідно Статуту та Положенню про Наглядову раду Товариства. 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X   



Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           Діючий склад Наглядової ради сформований у 2018 році. 

 

 

Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                           X   

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                      
Винагороду за посаду отримує тільки один член Наглядової ради згідно умов цивільно-правового 

договору, укладеного з ним. 

 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор Товариства - Мурат Чинар.  

Генеральний директор є одноосібним виконавчим 

органом Товариства, який здійснює управління 

його поточною діяльністю. 

   

 

 

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і 

Наглядовій раді, забезпечує виконання їх рішень.  

Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, зокрема: 

1)подає на розгляд Наглядової ради кандидатури для 

призначення на посади, перелік яких затверджується Наглядовою 

радою Товариства згідно з п. 17.13.3 Статуту; ініціює перед 

Наглядовою радою питання про звільнення працівників з 

відповідних посад; 

2)наймає та звільняє працівників Товариства, затверджує умови 

(зміни умов) трудових договорів  з працівниками Товариства, 

розмір їх винагороди, включаючи щорічне преміювання, 

підписує цивільно-правові та трудові договори (контракти) після 

попереднього затвердження їх умов Наглядовою радою 

відповідно до п. 17.13.3 Статуту;  

3)подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо 

організаційної структури Товариства; 

4)затверджує штатний розклад Товариства; 

5)самостійно видає накази, розпорядження та інші акти 

управління; 

6)підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з 

поточною діяльністю Товариства; 

7)самостійно приймає рішення про укладення договорів та інших 

правочинів, за винятком тих, на укладення яких відповідно до 

Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради 

або Загальних зборів; 

8)видає довіреності, в тому числі директорам філій та 

представництв Товариства, з правом наступного передоручення 

повноважень; 

9)приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського 

обліку в Товаристві; 

10)приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в 

Товаристві; 

11)приймає рішення щодо виконання Товариством своїх 

зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; 

12)приймає рішення щодо ефективного використання активів 

Товариства; 

13)затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної 

інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю 

Товариства. 

 



 

 
Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис прийнятих на 

них рішень; 

інформація про результати 

роботи виконавчого органу; 

визначення, як діяльність 

виконавчого органу 

зумовила зміни у фінансово-

господарській діяльності 

товариства. 

Рішення одноосібного виконавчого органу Товариства (Генерального дирктора) 

оформлюються у вигляді наказів, розпоряджень, довіреностей. За звітний період 

Генеральним директором ПрАТ "Фарлеп-Інвест" було затверджено 9 наказів по 

основній господарській діяльності Товариства, а також погоджено та 

затверджено політики і меморандуми по напрямкам діяльності для покращення 

співробітництва та партнерства з клієнтами та партнерами Товариства з метою 

удосконалення надання телекомунікаційних послуг вже існуючим абонентам та 

потенційно майбутнім абонентам. Серед таких документів, зокрема, можна 

виділити наступні: Меморандум домовленостей по модернізації 

телекомунікаційної інфраструктури ТОВ "Метінвест КРМЗ",  Наказ про 

проведення маркетингової акції, спрямованої на залучення існуючих абонентів - 

юридичних осіб до акційного тарифного плану "Легкий Рік без абонплати", 

Наказ про створення комісії для перевірки знань з електробезпеки у працівників 

відділу промислових сервісів "ІнГЗК". Крім того Генеральним директором 

Товариства за звітній період було підписано 179 довіреностей на співробітників 

компанії. 

 

Генеральний директор Товариства не готує Інформацію про свою діяльність 

відповідно до вимог пп.6) пункту 2 глави 4 розділу ІІІ  "Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням 

НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями), а тому у 

даному розділі не розкривається інформація про результати роботи виконавчого 

органу і не надається визначення того, як діяльність виконавчого органу 

зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. 

Оцінка роботи виконавчого 

органу 

Інформація про оцінку роботи Генерального директора є складовою частиною 

Інформації про діяльність виконавчого органу, яку він не готує у відповідності 

до вимог пп.6) пункту 2 глави 4 розділу ІІІ  "Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР № 

2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями). 

 

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Генеральний директор та Наглядова рада Товариства не готують інформацію про свою діяльність відповідно до 

вимог пп.6) пункту 2 глави 4 розділу ІІІ  "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", 

затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями). 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 

В Товаристві не існує спеціального документу, який би визначав вимоги до систем внутрішнього контролю та 

управління ризиками емітента. Службу з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. 

Керівництво Товариства (органи емітента) приймає рішення з мінімізації ризиків спираючись на власні знання та 

досвід, застосовуючи наявні ресурси. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Так Ні Ні 

 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 

 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 5 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Так Ні Так Ні Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Інше (зазначити)                                         Інша інформація відсутня 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 

відсотками голосуючих акцій 
  X 

Інше (запишіть)                                         Ревізійну комісію не створено 

 

 

 

 



 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 
УКОМЛАЙИ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE 

HOLDING LIMITED) 

НЕ 221049 
99.9928922 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 2 3 4 

85246867 6059 

Обмеження встановлені згідно вимог діючого 

законодавства, а саме: 

- пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України № 5178-VI  від 06.07.2012р. "Про 

депозитарну систему України" (далі - Закон); 

- Лист НКЦПФР № 08/03/18049/НК від 

30.09.2014р.  

 Відповідно до вказаних нормативних документів 

акції власників, які не уклали з обраною 

емітентом депозитарною установою договір про 

обслуговування рахунку в цінних паперах від 

власного імені та не здійснили переказ належних 

їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних 

паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, 

не враховуються при визначенні кворуму та при 

голосуванні в органах емітента. 

 

12.10.2014 

Опис 

Акції з обмеженнями не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в 

органах емітента. 

12.10.2014р. - дата, до якої акціонери мали виконати вимоги Закону з метою уникнення 

обмежень. 

 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

  
 

Генеральний директор Товариства призначається та звільняється рішенням колегіального органу Товариства 

Наглядовою Радою. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, а також у 

випадках передбачених чинним законодавством, в порядку дострокового припинення повноважень, у разі 

дострокового розірвання трудового контракту. Строк повноважень Генерального директора встановлюється 

Наглядовою радою Товариства. 

 

Відповідно до п.17.1 Статуту Наглядова рада обирається загальними Зборами акціонерів. Кількісний склад 

Наглядової ради встановлюється Зборами. 



Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними Зборами простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраний до 

складу Наглядової ради представник акціонера юридичної особи - члена Наглядової ради може бути в будь який 

час змінений акціонером, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від 

кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції 

загальних Збрів акціонерів (п.17.2 Статуту). Відповідно до п.17.25 Статуту без рішення загальних зборів 

повноваження члена Наглядової ради припиняються: 

1]за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;  

3] в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;  

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;  

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником 

акціонера. 

 

Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється рішенням Генерального директора після 

попереднього затвердження кандидатури Наглядовою радою. 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 

До основних повноважень Наглядової ради Товариства належить: 

- прийняття рішень про проведення чергових або позачергових загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства 

та у випадках, встановлених законодавством;  

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом;  

- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;  

- затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру 

його винагороди;  

- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора вид здійснення повноважень та обрання особи, 

яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;  

- обрання та припинення повноважень голови i членів інших органів Товариства;  

- обрання реєстраційної комісії, Голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених 

Статутом та законодавством;  

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 

оплати його послуг;  

- визначення дати складення переліку осіб, яка мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати 

дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом;  

- визначення дати складення переліку акціонерів, яка мають бути повідомлена про проведення загальних Зборів та 

мають право на участь у загальних Зборах відповідно до законодавства та Статуту;  

- вирішення питань, віднесених чинним законодавством та Статутом до компетенції Наглядової ради у рази злиття, 

приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;  

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 

предметом, становить вид 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої ручної фінансової звітності 

Товариства;  

- визначення ймовірносте визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань 

або їх виконання, у тому числа внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься 

з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

- ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх 

реалізацією;  

- прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик з урахуванням обмежень, 

встановлених чинним законодавством та Статутом;  

- встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;  

- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації 

та реалізацією інформаційної політики Товариства.  

Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради i закраплена в Статуту та 

внутрішніх документах Товариства.  

 

Член Наглядової Ради представляє та захищає інтереси акціонерів в перервах меж проведенням Зборів i у складе 

Наглядової ради контролює i регулює діяльність виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засіданнях 

Наглядової ради, попередній розгляд звітів i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та інша функції, яка 

закраплена в Статуту та внутрішніх документах Товариства.  

Член Наглядової ради має право: 



- Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати 

копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.  

- Заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності 

Товариства. 

- Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження: 

1] представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без 

громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними 

органами та будь-якими іншими суб'єктами; 

2] відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з 

урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством; 

3] без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом] укладати угоди (договори, контракти та 

додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання 

згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь 

Товариства в інших цивільно- правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи; 

4] приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх 

предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 

а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів; 

5} делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших 

документів. 

 

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, а також 

трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.  

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість 

ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом 

та внутрішніми положеннями Товариства. 

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені  Товариства, видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 

діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради 

зокрема: 

- подає на розгляд Наглядової ради кандидатури для призначення на посади, перелік яких затверджується 

Наглядовою радою Товариства згідно з п. 17.13.3  Статуту;  

- наймає та звільняє працівників Товариства,  затверджує умови  трудових договорів з працівниками Товариства, 

розмір їх винагороди, включаючи щорічне преміювання, підписує цивільно- правові та трудові договори 

(контракти) після попереднього затвердження їх умов Наглядовою радою відповідно 17.13.3 Статуту; 

- затверджує штатний розклад Товариства; 

- самостійно  видає накази, розпорядження та інші акти управління; 

- самостійно  приймає  рішення про укладення договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких 

відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів; 

- видає довіреності, в тому числі директорам філій та представництв Товариства, з правом наступного 

передоручення повноважень; 

- приймає рішення щодо організації та  ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 

- приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства. 

 

Повноваження Головного бухгалтера:  

1) здійснює організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства i контроль за 

економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням майна підприємства; 

2) забезпечує раціональну організацію обліку i звітності на підприємства i в його підрозділах на основі 

максимальної централізації i механізації облікових робот, прогресивних форм i методів бухгалтерського обліку i 

контролю;  

3) організовує облік грошових мас, яка надходять на підприємство, товарно - матеріальних цінностей, та основних 

засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік 

видатків виробництва, комерційної діяльності, виконання робот (послуг), результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових i кредитних операцій; 

4) контролює їх законність, своєчасність i правильність оформлення, складання економічно обґрунтованих звітних 

калькуляцій собівартості продукції, робот, послуг, розрахунки по заробітний плата з робітниками підприємства, 

правильне нарахування i перерахування платежів в держбюджет, обґрунтованість використання засобів на 

фінансування капітальних вкладень, погашення в установлені строки заборгованості банку по кредитам, 

відрахування коштів в фонди та резерви підприємства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 

зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 

  
 

Думка щодо інформації у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 

3 ст.40-1 Закону 3480-IV: 

 

На підставі роботи, проведеної нами під час аудиту, ми прийшли до висновку, що інформація, а саме: опис 

основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; перелік осіб, які прямо 

або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про будь-які обмеження прав участі 

та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових 

осіб Компанії; повноваження посадових осіб Компанії, розкрита у Звіті про корпоративне управління станом на 31 

грудня 2019 року так, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV та підпунктами 5-9 пункту 4 розділу 

VII додатка 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням 

НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (із змінами) (далі - Положення 2826), а також узгоджується із інформацією, що 

міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії за звітний період, що закінчився 31 

грудня 2019 року. 

 

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої 

вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме: 

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія або на кодекс 

корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного 

управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику 

корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; 

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах 

рішень; 

- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх 

комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, 

ми встановили, що Звіт про корпоративне управління не містить посилань на  власний кодекс корпоративного 

управління (за його відсутності), Компанія надає пояснення з приводу зазначеного, що додаються до Звіту. 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline 

Holding Limited) 
нерезидент 

КІПР    Nicosia Themistokli Dervi, З, 

JULIA HOUSE, P.C.1066 
85237808 99.992892157274 85237808 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 85237808 99.992892157274 85237808 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 85243867 10 

Власники простих іменних акцій 

Товариства мають право: 

- брати участь в управлінні 

Товариством шляхом участі та 

голосування на Загальних зборах 

акціонерів Товариства особисто чи 

через свого (своїх) представників; 

- брати участь у розподілі прибутку 

та одержувати пропорційно 

кількості акцій, що йому належать, 

частку чистого прибутку (дивіденди) 

в національній валюті України у разі 

їх оголошення і виплати в порядку і 

способами, передбаченими 

законодавством України і Статутом; 

- одержувати інформацію про 

діяльність Товариства у порядку та 

обсязі, встановленому Статутом, 

внутрішніми документами 

Товариства та законодавством 

України; 

- обирати і бути обраним до органів 

управління Товариства, вносити 

пропозиції на розгляд загальних 

Зборів акціонерів Товариства та 

інших органів Товариства; 

- користуватися переважним правом 

на придбання акцій, що 

розміщуються Товариством у 

процесі розміщення додаткових 

акцій, пропорційно частці належних 

кожному з них простих акцій у 

загальній кількості простих акцій 

Публічна пропозиція щодо зазначених 

цінних паперів не здійснювалась.  

До біржового реєстру акції емітента не 

включені, допуск до торгів на фондовій 

біржі Товариством не отримувався. 

 



(крім випадку прийняття загальними 

зборами рішення про 

невикористання такого права); 

- вийти з Товариства шляхом 

відчуження належних йому акцій. 

Акціонер має право вільно 

розпоряджатися належними йому 

акціями Товариства, зокрема, 

продавати чи іншим чином 

відчужувати їх на користь інших 

юридичних та фізичних осіб без 

попереднього інформування та (або) 

отримання на це дозволу інших 

акціонерів або Товариства; 

- у разі ліквідації Товариства 

отримати частину його майна або 

вартості частини майна Товариства, 

пропорційно до вартості належних 

акціонеру акцій Товариства в 

черговості і порядку, передбаченому 

законодавством України і Статутом; 

- вимагати обов'язкового викупу 

Товариством всіх або частини 

належних йому акцій у випадках та в 

порядку, встановлених чинним 

законодавством України і Статутом; 

- у випадках, передбачених 

законодавством України, захищати в 

судовому порядку свої порушені 

цивільні права, в тому числі 

вимагати від Товариства 

відшкодування збитків. 

Примітки 

Привілейовані акцій Товариством не випускались.  

Будь-які цінні папери інших емітентів до Статутного капіталу Товариства не вносились. 

 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.11.2014 138/1/2014 

Національна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000135016 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.00 85243867 852438670.00 

100.000000000

000 

Опис 

В звiтному роцi додаткових випускiв цiнних паперiв не було.  

Акцiї Товариства процедуру лiстингу не проходили і не торгуються ні на зовнішньому ні на внутрішньому біржових ринках.  

Публічна пропозиція щодо зазначених цінних паперів не здійснювалась. До біржового реєстру акції емітента не включені, допуск до торгів на фондовій біржі 

Товариством не отримувався. 

Облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери пiдприємство не емiтувало.  

Акцiї власної емiсiї в звiтному році Товариством не викупались і не продавались. 

 

 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25.11.2014 138/1/2014 UA4000135016 85243867 852438670.00 85237808 0 0 

Опис 

Обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями відсутні.  

Голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає. 

 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 
821549.00

0 

415916.00

0 
0.000 

399215.00

0 

821549.00

0 

815131.00

0 

- будівлі та споруди 
646180.00

0 

248062.00

0 
0.000 

371082.00

0 

646180.00

0 

619144.00

0 

- машини та обладнання 
145493.00

0 

142180.00

0 
0.000 305.000 

145493.00

0 

142485.00

0 

- транспортні засоби 21000.000 13165.000 0.000 27828.000 21000.000 40993.000 

- земельні ділянки 168.000 84.000 0.000 0.000 168.000 84.000 

- інші 8708.000 12425.000 0.000 0.000 8708.000 12425.000 

2. Невиробничого призначення 30.000 29.000 0.000 0.000 30.000 29.000 

- будівлі та споруди 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 

- машини та обладнання 29.000 28.000 0.000 0.000 29.000 28.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 
821579.00

0 

415945.00

0 
0.000 

399215.00

0 

821579.00

0 

815160.00

0 

 

Пояснення :  На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби 

виробничого та невиробничого призначення первiсною вартiстю 1184768 тис.грн. 

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, 

доставку, встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 791747 тис.грн.; 

- машини та обладнання - 268433 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 48843 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 12664 тис.грн.; 

- інші основні засоби - 4001 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 58996 тис.грн.; 

- земельні ділянки - 84 тис.грн. 

За рахунок придбання та введення в експлуатацію первісну вартість основних засобів 

протягом року збільшено на 63693 тис.грн., коефіцієнт оновлення становить 0,06. 

Вибуло за звітний період засобів на суму 820492 грн., коефіцієнт вибуття склав 

0,73.  

В бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів на протязі звітного 

періоду визначався прямолінійним методом та обліковувався на відповідному рахунку 

13 "Знос основних засобів" у розрізі окремих об'єктів основних засобів. 

Нарахування зносу (амортизації) проводилось щомісячно у відповідності з 

встановленими нормами амортизаційних відрахувань згідно Податкового кодексу 

України.  

За звітний рік сума нарахованого зносу (амортизації) основних засобів становить 

117838 тис.грн. (коригування нарахованого зносу по вибувшим основним засобам в 

розмірі 39665 тис. грн.). На кінець періоду сума нарахованого зносу по ОЗ склала 

369608 тис.грн.:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 172602 тис. грн.; 

- машини та обладнання - 125920 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 7851 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 8363 тис.грн.; 

- інші основні засоби 3995 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 50877 тис.грн. 

Ступінь зносу основних засобів всередньому становить 31%. 

Згідно прийнятої Товариством облікової політики визначено наступні терміни 

використання основних засобів: 



Будiвлi - 20-50 років; 

Споруди - 15-25 рокiв; 

Передавальні пристрої - 10-25 років; 

Машини та обладнання - 5-25 рокiв; 

Комп'ютерна технiка та офiсне обладнання - 2-5 роки; 

Транспортні засоби - 5-20 років;  

Інструменти, прилади, інвентар, меблі- 4-20 років; 

Інші основні засоби - 12 рокiв. 

Товариство орендує у інших підприємств лінійно-кабельні мережі та обладнання 

засобів зв'язку. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом звітного періоду 

не було. 

Всi основнi засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не 

iснує. Ступiнь використання ОЗ становить 100%. Активи утримуються за власнi кошти 

Товариства. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, м.Одеса, м.Львiв, м.Маріуполь, 

м.Харкiв, м.Днiпро. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 183237 262694 

Статутний капітал (тис.грн.) 852439 852439 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 852439 852439 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р. та Додатку 1 до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого 

Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих 

активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - 

різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими 

особами. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів (183237 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу 

(852439 тис.грн.). Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане 

оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати 

відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 6102.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 1073007.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 1079109.00 Х Х 

Опис Зобов'язання пiдприємства облiковуються за строками їх погашення. 

Сума довгострокових зобов'язань на кiнець звiтного перiоду склала 884 092 тис. грн., поточнi 

зобов'язання облiковуються у розмiрi 195 017 тис. грн.  

   До складу довгострокових зобов'язань вiднесенi: 

- довгостроковi оренднi зобов'язання (352 809 тис. грн.);  

- довгостроковi доходи майбутнiх перiодiв /цiльове фiнансування/  (471 494 тис. грн.); 

- позики (2 355 тис. грн.); 

- забезпечення резерву по вiдпустках (20 392 тис. грн.); 

- вiдстроченi податковi зобов'язання по податку на прибуток (39 397 тис.грн.).   

   Поточнi зобов'язання пiдприємства складаються з: 

- кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (34 510 тис. грн.); 

- короткострокових орендних зобов'язань (100 697 тис. грн.); 

- короткострокових доходiв майбутнiх перiодiв  (26 685 тис. грн.); 

- отриманих авансiв вiд клiєнтiв (13 261 тис. грн.); 

- поточної заборгованостi за розрахунками з бюджетом (6 102 тис.грн.); 

- поточної заборгованостi за розрахунками зi страхування (178 тис.грн.); 

- поточної заборгованостi за розрахунками з оплати працi (41 тис.грн.); 

- та iншої поточної заборгованостi (13 543 тис.грн.). 

   Сумнiвної та безнадiйної кредиторської заборгованостi Товариство не має. 

 

 

 

 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107  Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044) 363-04-00 

Факс 044) 363-04-00 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис Особу, яка обслуговує випуск цiнних паперiв еiтента в нацiональнiй 

депозитарнiй системi України, було змiнено наприкінці 2013 року у зв'язку 

з набранням чинностi ЗУ "Про депозитарну систему України" (до цього 

депозитарні послуги Товариству надавав ПрАТ "ВДЦП"). Депозитарiй 

обслуговує випуск акцiй емiтента бездокументарної форми iснування. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150  Голосіївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,буд.51 оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності 

та/або адміністративних даних до НКЦПФР. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150  Голосіївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,буд.51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 

Опис ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо  оприлюднення 



регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія 

АСКА" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

13490997 

Місцезнаходження 69005 Запорiзька область Вознесенівський р-н, м. Запоріжжя, вул. 

Перемоги,буд.97-А 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АГ № 569965 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.04.2011 

Міжміський код та телефон (044) 520-22-01 

Факс (044) 520-22-01 

Вид діяльності Страхування 

Опис ПрАТ "УАСК АСКА" надає послуги емітенту з медичного страхування та 

страхування автотранспорту. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Крестон Джі Сі Джі Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

31586485 

Місцезнаходження 03150  Голосіївський р-н м. Київ вул. Антоновича, буд.172 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

А № 004891 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.11.2015 

Міжміський код та телефон +380 44 351 11 78 

Факс +380 44 351 11 78 

Вид діяльності Аудиторська діяльність 

Опис ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" надає емітенту послуги з проведення 

аудиту річної фінансової звітності. 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

за КВЕД 61.10 

Середня кількість працівників  885   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 01011 м. Київ Печерський р-н, м.Київ, провулок Євгена 

Гуцала,буд.3, т.(044) 230-84-30 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 20434 25919 

первісна вартість 1001 64442 78783 

накопичена амортизація 1002 44008 52864 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 71170 46001 

Основні засоби 1010 821579 815160 

первісна вартість 1011 1121075 1184768 

знос 1012 299496 369608 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 356 -- 

інші фінансові інвестиції 1035 12 2 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3340 1520 

Відстрочені податкові активи 1045 64753 71691 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 981644 960293 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 7041 7051 

Виробничі запаси 1101 4438 3515 

Товари 1104 2603 3536 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 66328 79765 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 20817 21994 

з бюджетом 1135 4180 7716 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 

розрахунків 
1145 9003 5179 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29216 37430 

Поточні фінансові інвестиції 1160 145773 -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 281785 106215 

Витрати майбутніх періодів 1170 362 540 

Інші оборотні активи 1190 4665 6178 

Усього за розділом II 1195 569170 272068 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 818 29985 

Баланс 1300 1551632 1262346 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 852439 852439 

Капітал у дооцінках 1405 274084 179476 

Додатковий капітал 1410 332 332 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -864161 -849010 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 262694 183237 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 60165 39397 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 270463 352809 

Довгострокові забезпечення 1520 25894 20392 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 25894 20392 

Цільове фінансування 1525 472912 471494 

Усього за розділом II 1595 829434 884092 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 62405 100697 

товари, роботи, послуги 1615 41872 34510 

розрахунками з бюджетом 1620 83 6102 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 52 178 

розрахунками з оплати праці 1630 79 41 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 14486 13261 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 
1645 340 30 

Поточні забезпечення 1660 11784 9743 

Доходи майбутніх періодів 1665 30149 26685 

Інші поточні зобов'язання 1690 298254 3770 

Усього за розділом IІІ 1695 459504 195017 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 1551632 1262346 

 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 549037 597236 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (384349) (379531) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 164688 217705 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 131049 62729 

Адміністративні витрати  2130 (127624) (119637) 

Витрати на збут 2150 (74449) (59888) 

Інші операційні витрати  2180 (103681) (41630) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- 59279 

     збиток   2195 (10017) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 28880 6141 

Інші доходи  2240 22251 5887 

Фінансові витрати  2250 (99636) (64406) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (21755) (23794) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (80277) (16893) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 22866 19 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- -- 

     збиток  2355 (57411) (16874) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 72562 57673 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 72562 57673 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 72562 57673 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 15151 40799 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 8641 10233 

Витрати на оплату праці 2505 187279 183402 

Відрахування на соціальні заходи 2510 32240 30261 

Амортизація 2515 117838 106774 

Інші операційні витрати 2520 344105 270016 

Разом 2550 690103 600686 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 85243867 85243867 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 85243867 85243867 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.67349130) (  0.19794970) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.67349130) (  0.19794970) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 502956 669218 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 209 1403 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 13262 14486 

Надходження від повернення авансів 3020 2754 2047 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 23981 4385 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 117 492 

Інші надходження 3095 143328 119194 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (182961) (207189) 

Праці 3105 (156408) (154144) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (37403) (35342) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (96275) (103967) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (54165) (62276) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (42110) (41691) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (21994) (22805) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (492) (355) 

Інші витрачання 3190 (726) (1009) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 190348 286414 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- 8287 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (35926) (37921) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -35926 -29634 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 99788 175559 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- 45728 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (--) (1140) 

Інші платежі 3390 (429780) (118100) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -329992 10591 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -175570 267371 

Залишок коштів на початок року 3405 281785 14414 



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 106215 281785 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатолiївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про власний капітал 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 852439 274084 332 -- -864161 -- -- 262694 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 852439 274084 332 -- -864161 -- -- 262694 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -57411 -- -- -57411 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- 72562 -- -- 72562 

Інший сукупний дохід 4116 -- -- -- -- 72562 -- -- 72562 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -94608 -- -- -- -- -- -94608 

Разом змін у капіталі 4295 -- -94608 -- -- 15151 -- -- -79457 

Залишок на кінець року 4300 852439 179476 332 -- -849010 -- -- 183237 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатолiївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

за КВЕД 61.10 

Середня кількість працівників  885   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 01011 м. Київ Печерський р-н, м.Київ, провулок Євгена 

Гуцала,буд.3, т.(044) 230-84-30 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Консолідований баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.  
 

                                                                    Форма № 1-к                                      Код за ДКУД 1801007 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 21491 24939 

первісна вартість 1001 63354 76082 

накопичена амортизація 1002 41863 51143 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 

Основні засоби 1010 895206 862982 

первісна вартість 1011 1194702 1227515 

знос 1012 299496 364533 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 301 -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3340 1520 

Відстрочені податкові активи 1045 4918 32579 

Гудвіл при консолідації 1055 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 925256 922020 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 6230 6409 

Виробничі запаси 1101 3627 2873 

Товари 1104 2603 3536 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 95549 116475 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 14890 18401 

з бюджетом 1135 37 37 

у тому числі з податку на прибуток 1136 37 37 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- -- 

Поточні фінансові інвестиції 1160 145773 -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 281795 106244 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 

Інші оборотні активи 1190 6222 6048 

Усього за розділом II 1195 550496 253614 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 818 29985 

Баланс 1300 1476570 1205619 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 852439 852439 

Капітал у дооцінках 1405 274084 179476 

Додатковий капітал 1410 -- -- 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -865476 -850261 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Неконтрольована частка 1490 -8175 -4054 

Усього за розділом I 1495 252872 177600 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 269228 351770 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 472912 471494 

Усього за розділом II 1595 742140 823264 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 960 835 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 62405 100697 

товари, роботи, послуги 1615 54457 47022 

розрахунками з бюджетом 1620 -- -- 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 -- -- 

розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 12166 11106 

Поточні забезпечення 1660 26999 18410 

Доходи майбутніх періодів 1665 30148 26685 

Інші поточні зобов'язання 1690 294423 -- 

Усього за розділом IІІ 1695 481558 204755 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 1476570 1205619 

 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна 

 (підпис)  
 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

Консолідований звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 2-к                                    Код за ДКУД 1801008 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 814158 636430 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (310507) (222262) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 503651 414168 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 -- 2045 

Адміністративні витрати  2130 (148282) (140964) 

Витрати на збут 2150 (90757) (60445) 

Інші операційні витрати  2180 (255139) (173922) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 9473 40882 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 -- -- 

Фінансові витрати  2250 (64162) (34042) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (8625) (3755) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- 3085 

збиток 2295 (63314) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 22822 1802 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- 4887 

     збиток  2355 (40492) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -22046 -310 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -9302 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -22046 -9612 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -22046 -9612 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -62538 -4725 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

власникам материнської компанії 
2470 -44616 6077 

неконтрольованій частці 2475 4124 -1190 

Сукупний дохід, що належить: 

власникам материнської компанії 
2480 -66662 -3535 

неконтрольованій частці 2485 4124 -1190 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 7582 9528 

Витрати на оплату праці 2505 212002 192304 

Відрахування на соціальні заходи 2510 34685 30377 

Амортизація 2515 130850 109274 

Інші операційні витрати 2520 419566 254065 

Разом 2550 804685 595548 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 85243867 85243867 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 85243867 85243867 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.47501360) 0.05732960 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.47501360) 0.05732960 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатоліївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 

 

 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 3-к                                      Код за ДКУД 1801009 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 873950 690709 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 26020 34392 

Інші надходження 3095 -- -- 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (443627) (276593) 

Праці 3105 (203054) (186340) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (35732) (33496) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (86718) (69321) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (81877) (64413) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (4841) (4908) 

Інші витрачання 3190 (--) (--) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 130839 159351 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- 8174 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 16225 403974 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (83501) (97380) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (9151) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -76427 314768 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 211598 175558 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- 45728 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (--) (1140) 

Інші платежі 3390 (435524) (335037) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -223926 -206347 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -169514 267772 

Залишок коштів на початок року 3405 281795 14508 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -6037 -485 

Залишок коштів на кінець року 3415 106244 281795 



 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатолiївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 2019 рік  
 

                                                                                                                                       Форма № 4-к                                                                   Код за ДКУД 18010011 
 

 

Стаття 

Належить власникам материнської компанії 

Некон-

трольова-

на частка 

Разом Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокрити

й збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 852439 274084 -- -- -865476 -- -- 261047 -8175 252872 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на початок 

року 
4095 852439 274084 -- -- -865476 -- -- 261047 

-8175 252872 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
4100 -- -- -- -- -44616 -- -- -44616 

4124 -40492 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 
4110 -- -22046 -- -- -- -- -- -22046 

-- -22046 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 
4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 



Внески учасників : Внески до 

капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Вилучення капіталу : Викуп акцій 

(часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- 

Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -72562 -- -- 59831 -- -- -12731 -3 -12734 

Разом змін у капіталі 4295 -- -94608 -- -- 15215 -- -- -79393 4121 -75272 

Залишок на кінець року 4300 852439 179476 -- -- -850261 -- -- 181654 -4054 177600 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Євтушик Марина Анатолiївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ за 2019 рiк 

 

Звiт про фiнансовий стан (у тисячах гривень) 

             Прим. 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби  10              463 134 586 055 

Актив з права використання 11  399 227 307 307 

Нематерiальнi активи  12      26 999     23 672 

Вiдстроченi податковi активи 31  32 292     4 587 

Довгострокова торгова дебiторська  

заборгованiсть  15              1 520      3 340 

Iнвестицiї в дочiрнi компанiї 9  2          337 

Iншi необоротнi активи        -          21 

Всього необоротних активiв  923 174      925 319 

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси  13  6 409     6 230 

Торгова та iнша дебiторська  

заборгованiсть  15              121 654 104 552 

Передоплата з поточного   

податку на прибуток             37        37 

Передоплати  16                  18 185     15 323 

Грошовi кошти та їх 

 еквiваленти  18              106 215 281 785 

ОВДП  17                        -     145 773 

Iншi оборотнi активи  14        6 101 6 274 

Всього оборотних активiв   258 601 559 974 

Активи, утримуванi для продажу   29 985 818 

Всього активiв               1 211 760 1 486 111 

     

Капiтал    

Акцiонерний капiтал  19          852 439 852 439 

Резерв переоцiнки  20          179 476 274 084 

Непокритi збитки           (848 677) (863 837) 

Всього капiталу               183 238 262 686     

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики  21                       2 355     2 718 

Доходи майбутнiх перiодiв -  

довгостроковi    7           471 494 472 912 

Довгостроковi оренднi  

зобов'язання  22               350 455 267 745 

Всього довгострокових зобов'язань 824 304 743 375     

Поточнi зобов'язання    

Позики  21                          835 960 

Фiнансова допомога, отримана вiд пов'язаних  

сторiн та материнської компанiї 8   -      224 351 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв  11 106 12 166 

Торгова та iнша кредиторська  

заборгованiсть  24                 46 505 54 058 

Iншi зобов'язання  23             18 390 25 890 

Iнша поточна заборгованiсть  27        - 70 072 

Короткостроковi оренднi  

зобов'язання  22                100 697 62 405 

Доходи майбутнiх перiодiв -  

поточнi  26                        26 685 30 148 

Всього поточних зобов'язань    204 218 480 050 

Всього зобов'язань           1 028 522 1 223 425 

Всього капiталу та зобов'язань  1 211 760 1 486 111 

 

Звiт про сукупний дохiд (у тисячах гривень) 

 Прим. 2019 р. 2018 р. 

Дохiд   28          661 119 638 005 

Операцiйнi витрати 29 (656 513) (594 849) 

Операцiйний прибуток 4 606 43 156 

 



Фiнансовi доходи i витрати, чиста сума   30     (71 579) (59 142) 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi, чиста сума (13 295)   (917) 

Прибуток/(збиток) до оподаткування              (80 268)   (16 903) 

 

Доходи/(витрати) з податку на прибуток   31     22 866    20 

Прибуток/(збиток) за рiк                     (57 402)   (16 883) 

     

Iнший сукупний дохiд, що не буде вiднесений до 

прибуткiв та збиткiв у наступних перiодах:    

Переоцiнка основних засобiв, за вирахуванням податкового ефекту                  

 (22 046) (310) 

Усього сукупний прибуток/(збиток) за рiк, за вирахуванням податкового ефекту 

 (79 448) (17 193) 

 

Звiт про рух грошових коштiв (у тисячах гривень) 

 Прим. 2019 р. 2018 р. 

Операцiйна дiяльнiсть    

Грошовi надходження вiд клiєнтiв   717 726    689 706    

Виплати постачальникам              (351 281)   (282 014)    

Оплати по короткостроковiй орендi 29 (2 048)     (2 427) 

Виплати спiвробiтникам та пов'язанi  

податки                              (222 856)   (217 069)    

ПДВ сплачений                      (54 227)    (62 852)    

Iншi податки сплаченi               (4 011) (4 212) 

Чистi грошовi кошти вiд операцiйної  

дiяльностi                           83 303    121 132    

 

Iнвестицiйна дiяльнiсть    

Придбання основних засобiв i нематерiальних активiв  (81 187)    (77 935)    

Надходження вiд продажу основних засобiв              -     8 287    

Злиття компанiй 7                                         -     269 198    

Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй  

дiяльностi                                          (81 187)    199 550    

     

Фiнансова дiяльнiсть    

Погашення кредитiв 8                        -       (45 728)    

Вiдсотки отриманi                       23 981     4 385    

Вiдсотки сплаченi 8                       -        (1 140)    

Фiнансова допомога видана               (65 787)    (530)    

Повернення фiнансової допомоги виданої      30 000     57 988    

Фiнансова допомога отримана 8              69 788     117 570    

Погашення фiнансової допомоги отриманої 8  (294 139)   (117 570)    

Оплати орендних зобов'язань - тiло 22     (7 985)    (4 828)    

Оплати орендних зобов'язань - вiдсотки 22 (69 368)    (62 973)    

Продаж ОВДП                              141 810 - 

Чистi грошовi кошти, використанi в фiнансовiй  

дiяльностi                              (171 700)   (52 826)    

Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв  

та їх еквiвалентiв                       (169 584)   267 856    

     

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року 18              281 785     14 

414    

Вплив змiни валютних курсiв на грошовi кошти та їх еквiваленти (5 986)    (485)    

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року 18              106 215     281 

785    

 

Звiт про змiни у власному капiталi (у тисячах гривень) 

 Акцiонерний капiтал Резерв переоцiнки Непокритi збитки Всього  

Залишок на 1 сiчня 2018        852 439  319 786 (797 556) 374 669 

Прибуток/(збиток) за рiк     -         -     (16 883) (16 883) 

Iнший сукупний дохiд за рiк     -       (310)      -      (310)   

Усього сукупний прибуток/(збиток) за рiк,  

за вирахуванням податкового ефекту  - (310)  (16 883) (17 193)   

Злиття компанiй                         -  1 900    (96 690)  (94 790) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв - (47 292)   47 292   - 

 

Залишок на 31 грудня 2018     852 439   274 084   (863 837)   262 686    

Прибуток/(збиток) за рiк        -     -     (57 402) (57 402) 

Iнший сукупний дохiд за рiк        - (22 046)      -     (22 046)   

Усього сукупний прибуток/(збиток) за рiк,  

за вирахуванням податкового ефекту - (22 046)    (57 402)  (79 448)    



Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв -  (72 562)    72 562       - 

Залишок на 31 грудня 2019     852 439    179 476  (848 677)   183 238    

 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI (у тисячах гривень) 

 

1. ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" та його дiяльнiсть 

ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (далi - Компанiя) є приватним акцiонерним товариством, що 

зареєстроване в Українi згiдно з українським законодавством. Компанiя знаходиться 

у власностi Ucomline Holding Limited (100% власником якої є System Capital Limited 

(SCM)), фактичний контроль над якою здiйснює пан Рiнат Ахметов. Ucomline Holding 

Limited володiє 99,99% акцiй Компанiї. Пан Ахметов також володiє частками в 

капiталi ряду iнших компанiй, що не входять до складу Компанiї. Iнформацiя про 

операцiї з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 8. 

Компанiя є одним з найбiльших операторiв фiксованого зв'язку в Українi, та надає 

повний спектр телекомунiкацiйних послуг на оптовому та роздрiбному ринках. 

Компанiя надає послуги телефонного зв'язку, доступу в Iнтернет, передачi даних, 

цифрового телебачення через мережу Iнтернет (IPTV), обслуговування 

телекомунiкацiйних мереж та транзит голосового трафiку для операторiв разом з 

iншими супутнiми послугами. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть пiд торговою маркою 

"Вега" i надає свої послуги в бiльшостi областей України. Мережа покриває всi 

мiста з населенням понад мiльйон чоловiк. 

Станом на 31 грудня 2019 року, Компанiя мала дочiрню компанiю ТОВ "Кейбл ТВ-

Фiнанси" (31 грудня 2018 року: ПрАТ "Свiт" та ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси"). 

10 квiтня 2019 року Компанiя продала свою дочiрню компанiю ПрАТ "Свiт". 

Незважаючи на той факт, що Компанiя володiє лише 5% ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси", вона 

здiйснює повний операцiйний контроль над ним. 

Також протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, 

коли Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. 17 жовтня 2019 року Компанiя 

продала свою дочiрню компанiю ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". 

Станом на 31 грудня деталi по вiдповiдним iнвестицiям були наступнi: 

       Компанiя   Країна Iндустрiя    Частка, % Сума, 31 грудня 2019 р.

 Сума, 31 грудня 2018 р. 

ПрАТ "Свiт"      Україна Телекомунiкацiї 82,4%       -                      

34 

ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси" Україна Телекомунiкацiї 5%       2                      

2 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз"* Україна Телекомунiкацiї 100%   -                  

 301 

(*будь ласка, див. вище) 

Юридична адреса Компанiї: проваулок Гуцала, 3, м. Київ, Україна. 

Фактична адреса Компанiї: вулиця Солом'янська, 3, м. Київ, Україна. 

Станом на 31 грудня 2019 року в Компанiї працювали 794 особи (на 31 грудня 2018 

року: 880 осiб). 

Ця фiнансова звiтнiсть є окремою, та готується (разом з консолiдованою фiнансовою 

звiтнiстю), оскiльки це вимога українського законодавства. 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, затверджена до 

випуску Загальними зборами акцiонерiв 29 квiтня 2020 року. 

 

2. Операцiйне середовище, i здатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi 

Операцiйне середовище. Економiчна ситуацiя в Українi багато в чому обумовлена 

геополiтичною напругою i вiйськовим конфлiктом на сходi України. 

Телекомунiкацiйний ринок є менш вразливим до негативних наслiдкiв економiчної 

нестабiльностi в порiвняннi з багатьма iншими секторами. Ринок телекомунiкацiй в 

Українi регулюється Нацiональною комiсiєю, що здiйснює регулювання у сферi зв'язку 

та iнформатизацiї (НКРЗI). НКРЗI видає лiцензiї на надання телекомунiкацiйних 

послуг i забезпечує регулювання тарифiв i контроль за дотриманням положень i вимог 

чинного законодавства. 

Керiвництво стежить за розвитком подiй в поточнiй ситуацiї та вживає заходiв, в 

разi необхiдностi, для мiнiмiзацiї негативного впливу, наскiльки це можливо. 

Подальшi несприятливi подiї в полiтичних, макроекономiчних умовах та/або умовах 

мiжнародної торгiвлi можуть також негативно вплинути непередбачуваним чином на 

фiнансовий стан Компанiї та її фiнансовi результати. 

Безперервнiсть дiяльностi. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до 

принципу подальшого функцiонування Компанiї в якостi безперервно дiючого 

пiдприємства, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання фiнансових та iнших 

зобов'язань в ходi нормального ведення бiзнесу. В 2019 роцi компанiя отримала 57 

402 тис. грн. збитку (2018 рiк: 16 883 тис. грн. збитку) та згенерувала 83 303 

тис. грн. грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi (2018 рiк: 121 132 тис. 



грн.). Станом на 31 грудня 2019 року поточнi активи Компанiї перевищували поточнi 

зобов'язання на 84 368 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 80 742 тис. грн.). 

Лiквiднiсть Компанiї iнколи залежить вiд рефiнансування кiнцевою материнською 

компанiєю та iншими пов'язаними сторонами.  

З точки зору полiтики, управлiння лiквiднiстю здiйснюється кiнцевою материнською 

компанiєю - групою компанiй СКМ (група СКМ). У випадку недостатньої або 

надлишкової лiквiдностi окремих пiдприємств, група СКМ перемiщує ресурси та 

фiнансування мiж компанiями групи СКМ, щоб досягти оптимального фiнансування 

потреб бiзнесу кожного пiдприємства.  

Разом з тим, Компанiя не потребує додаткового фiнансування вiд материнської 

компанiї, щоб продовжувати дiяльнiсть в найближчому майбутньому.  

 

3. Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятих Європейським Союзом 

(ЄС). Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за 

винятком окремих груп основних засобiв, фiнансових активiв та фiнансових 

зобов'язань, якi облiковуються за справедливою вартiстю. 

Основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються при пiдготовцi цiєї 

фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi принципи застосовувались послiдовно 

вiдносно всiх представлених звiтних перiодiв. 

Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ вимагає застосування деяких iстотних облiкових оцiнок. Вона також вимагає вiд 

керiвництва професiйних суджень в процесi застосування облiкової полiтики 

Компанiї. Питання, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або бiльшою мiрою 

вимагають суджень, а також питання, де припущення та розрахунки є суттєвими для 

фiнансової звiтностi, описанi в Примiтках 2 i 4. 

Функцiональна валюта i валюта представлення. Статтi фiнансової звiтностi Компанiї 

оцiнюються з використанням валюти первинного економiчного середовища, в якому 

працює Компанiя (функцiональної валюти). Ця фiнансова звiтнiсть представлена в 

гривнях, яка є функцiональною валютою Компанiї i валютою представлення Компанiї. 

Суми округлюються до тисяч, окрiм випадкiв, коли зазначено iнше. 

Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти, 

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на дату операцiї. 

Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi розрахунку по 

операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань, деномiнованих в 

iноземнiй валютi, в функцiональну валюту кожного пiдприємства на кiнець року, 

включаються до складу прибутку або збитку. Немонетарнi статтi на кiнець року не 

перераховуються.  

Курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були 

наступними: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Долар США (UAH/USD) 23,6863 27,6883 

Євро (UAH/EUR) 26,4220 31,7141 

 Середньозважений курс  2019 р. 2018 р. 

Долар США (UAH/USD) 25,8373 27,2016 

Євро (UAH/EUR) 28,9413 32,1341   

Основнi засоби. Починаючи з 31 грудня 2016 року балансова вартiсть усiх груп 

основних засобiв (за винятком земельних дiлянок та незавершених капiтальних 

iнвестицiй) облiковується за моделлю переоцiнки. Станом на 31 грудня 2016 року 

процес оцiнювання всiх груп, за винятком земельних дiлянок, був здiйснений 

незалежними оцiнювачами. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї облiковуються за 

iсторичною вартiстю. 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена з посиланням на ринкову 

вартiсть вiдповiдних об'єктiв на дату оцiнки. Справедлива вартiсть спецiалiзованої 

телекомунiкацiйної мережi та обладнання була визначена з використанням пiдходу 

залишкової вiдновлюваної вартостi, оскiльки для таких об'єктiв не було наявної 

iнформацiї щодо ринкової вартостi. До наступної перiодичної переоцiнки цi об'єкти 

будуть облiковуватися по переоцiненiй вартостi за вирахуванням наступного 

накопиченого зносу та резерву на знецiнення. Земельнi дiлянки облiковуються за 

первiсною вартiстю. Суттєвi облiковi припущення та фактори, котрi беруться до 

уваги при визначеннi справедливої вартостi основних засобiв, розкритi у Примiтцi 

4.  

Збiльшення вартостi вiд переоцiнки визнається у складi iншого сукупного доходу i 

вiдображається у статтi резерву переоцiнки в капiталi. Однак таке збiльшення має 

визнаватися у складi прибуткiв i збиткiв у тому розмiрi, в якому воно вiдновлює 

суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того ж активу, яке ранiше було визнане у 

складi прибуткiв i збиткiв. Зменшення вартостi вiд переоцiнки визнається у складi 

прибуткiв i збиткiв; за винятком ситуацiї, коли по даному активу iснує резерв 

переоцiнки вiдображений у статтi "збiльшення вартостi вiд переоцiнки", - у такому 

разi спершу зменшується сума у данiй статтi. 



Раз на рiк рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi переоцiненої 

балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної 

вартостi активу, переноситься з резерву переоцiнки на нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток). Пiсля продажу активу вiдповiдний резерв переоцiнки 

переноситься на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 

Коли переоцiнюється об'єкт основних засобiв, на дату переоцiнки сума накопиченої 

амортизацiї вiднiмається вiд iсторичної вартостi активу, а нова балансова вартiсть 

дорiвнює його переоцiненiй вартостi. 

Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом 

так, щоб вартiсть окремих основних засобiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної 

вартостi протягом розрахункового строку їх корисної експлуатацiї. Нарахування 

амортизацiї починається з дати придбання, а щодо активiв, створених Компанiєю 

самостiйно, - з того часу, коли створення активу завершено i вiн готовий до 

експлуатацiї. Розрахунковi термiни експлуатацiї основних засобiв є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

ВОЛЗ, будiвлi та споруди 8-25 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 5 

Iнше 1-5 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї представляють собою вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершено. Пiсля завершення будiвництва актив переноситься 

до складу вiдповiдної категорiї основних засобiв. Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї не амортизуються. 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанiя 

отримала б в даний момент вiд продажу цього активу, за вирахуванням витрат на 

вибуття, якби стан та перiод використання об'єкта основних засобiв були такими, 

якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни 

їх корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом 

на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Невстановлене обладнання представляє собою обладнання, придбане Компанiєю, але ще 

не введене в експлуатацiю. Таке обладнання не амортизується. 

Тимчасово демонтоване обладнання продовжує амортизуватися протягом очiкуваного 

залишкового строку корисної експлуатацiї. 

Актив з права користування та оренднi зобов'язання. Компанiя має певнi оренднi 

договори, зокрема з оренди: 

- кабельної каналiзацiї 

- технiчних примiщень 

- технiчного обладнання 

- останньої милi 

- офiсних примiщень 

- складiв 

- транспортних засобiв 

- датацентру. 

Оренда визнається, вимiрюється та презентується вiдповiдно до МСФЗ 16 Оренда. 

Застосовуючи МСФЗ 16, Компанiя має робити коригування, якi впливають на оцiнку 

орендних зобов'язань та оцiнку активу з права користування. Це включає в себе: 

визначення договорiв, до яких застосовується МСФЗ 16, визначення строку оренди та 

ставку вiдсотка щодо майбутнiх орендних платежiв. 

Строк оренди, визначений Компанiєю, складається з невiдмовного перiоду оренди 

разом з перiодами, якi охоплюються можливiстю продовження оренди у випадку, якщо 

Компанiя об'рунтовано впевнена у тому, що вона реалiзує таку можливiсть, та 

перiодами, якi охоплюються можливiстю припинити дiю оренди, якщо Компанiя 

об'рунтовано впевнена у тому, що вона не реалiзує таку можливiсть. Для орендних 

договорiв з невизначеним строком Компанiя прирiвнює тривалiсть договору до 

економiчного корисного строку експлуатацiї необоротних активiв, якi розмiщенi у 

орендованому примiщеннi та фiзично поєднанi з ним, або ж прирiвнює тривалiсть 

договору до середнього типового ринкового строку договору вiдповiдного виду 

оренди. Той самий економiчний корисний строк експлуатацiї застосовується для 

визначення строкiв амортизацiї активу з права користування. 

Розрахунковi строки експлуатацiї актвiв з права користування є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв   

Кабельна каналiзацiя 15 

Технiчнi примiщення 10 

Технiчне обладнання 5 

Офiснi примiщення 8 

Склади 10 

Датацентр 10 

Остання миля 10 

Транспортнi засоби 5 

Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом. 

На дату початку оренди Компанiя визнає актив з права користування та орендне 

зобов'язання. 



На дату початку оренди Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю, 

а орендне зобов'язання - за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених 

на таку дату. 

В подальшому, Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю з 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв 

внаслiдок зменшення корисностi, та з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного 

зобов'язання. 

Орендне зобов'язання переоцiнюється, якщо виконується будь-яка з таких двох умов: 

або змiнився строк оренди, або змiнилася оцiнка можливостi придбання базового 

активу. Переоцiнка здiйснюється шляхом дисконтування переглянутих орендних 

платежiв з використанням переглянутої ставки дисконту. 

Також, якщо наявна модифiкацiя оренди, яка облiковується як окрема оренда, орендар 

має переоцiнити орендне зобов'язання шляхом коригування активу з права 

користування. 

Компанiя вирiшила не визнавати актив з права користування та оренднi зобов'язання 

до оренди зi строком 12 мiсяцiв або менше, та оренди, за якою базовий актив є 

малоцiнним. Оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, визнаються у звiтi про 

сукупний дохiд як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Також, Компанiя використала модифiкований ретроспективний пiдхiд для переходу на 

МСФЗ 16, та вирiшила використати практичний прийом, який дозволяє не 

переоцiнювати, чи договiр є орендним, або мiстить оренду на дату першого 

застосування.  

Товарно-матерiальнi запаси. Запаси складаються з клiєнтського обладнання, палива, 

офiсних запасiв та запасних частин. Запаси облiковуються за меншою з двох 

вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї 

являє собою розрахункову цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за 

вирахуванням маркетингових витрат на продаж. Собiвартiсть запасiв, що 

використовуються в будiвництвi основних засобiв та при наданнi iнших послуг 

визначаються за середньозваженим методом. 

Iнвестицiї в дочiрнi компанiї. Всi iнвестицiї в дочiрнi компанiї, зробленi 

Компанiєю, облiковуються за собiвартiстю. 

Нематерiальнi активи. Всi нематерiальнi активи Компанiї мають визначенi строки 

експлуатацiї i включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та 

телекомунiкацiйнi лiцензiї. Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються з 

урахуванням витрат, понесених на їх придбання та введення в експлуатацiю. 

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення при їх наявностi. При знецiненнi 

балансова вартiсть нематерiальних активiв зменшується до вищої з двох оцiнок: (i) 

до вартостi використання, або (ii) до справедливої вартостi за вирахуванням витрат 

на продаж. Амортизацiя вiдноситься на прибутки та збитки прямолiнiйним методом 

так, щоб вартiсть окремих активiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної вартостi 

протягом їхнього строку корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується з мiсяця, 

наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю. Розрахунковi строки 

корисної експлуатацiї є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

Лiцензiї 5 

Програмне забезпечення 5-10 

Iншi нематерiальнi активи 1-10 

Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, якi амортизуються, аналiзуються на 

предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi 

вказують на те, що вiдшкодування балансової вартостi може стати неможливим. Збиток 

вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує 

вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це вища з двох 

величин: (i) справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на продаж або 

(ii) вартостi використання. Для розрахункiв можливого знецiнення активи групуються 

на найнижчому рiвнi, на якому iснують окремо iдентифiкованi грошовi потоки (на 

рiвнi одиниць, що генерують грошовi кошти). 

Одиниця, що генерує грошовi потоки, - це найменша група активiв, яка 

iдентифiкується, що генерує притiк грошових коштiв, який значною мiрою незалежний 

вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв. Зважаючи на 

специфiку операцiй Компанiї, керiвництво дiйшло висновку, що Компанiя має одну 

одиницю, що генерує грошовi потоки, i ця одиниця - це мережа Компанiї в цiлому. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. При початковому визнаннi, фiнансовi активи 

класифiкуються як такi, що надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю, 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. Класифiкацiя залежить вiд таких критерiїв: бiзнес-моделi 

Компанiї з управлiння фiнансовими активами та установленими договором 

характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. Перекласифiкацiя 

фiнансових активiв тодi й лише тодi, коли Компанiя змiнює свою бiзнес-модель 

управлiння фiнансовими активами. 



Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi зобов'язання складаються, в 

основному, з позик та кредиторської заборгованостi. 

Фiнансовi активи i зобов'язання Компанiї початково визнаються за справедливою 

вартiстю плюс витрати на проведення операцiї з придбання активiв/зобов'язань. 

Справедливу вартiсть при початковому визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. 

Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише тодi, коли iснує 

рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути 

iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом або методи оцiнки, для яких 

використовуються тiльки данi з вiдкритих ринкiв. 

Всi операцiї з придбання та продажу фiнансових iнструментiв, що передбачають 

поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або умовами ринку (договори 

"звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, 

коли Компанiя зобов'язується здiйснити поставку фiнансового iнструменту. Всi iншi 

операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому змiна вартостi 

мiж датою виникнення зобов'язання i датою розрахунку не визнається для активiв, 

якi облiковуються за первiсною або амортизованою вартiстю. 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання фiнансовi 

активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї оцiнюються за амортизованою вартiстю. 

Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при первiсному визнаннi фiнансового 

iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для 

фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд 

знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю витрат на проведення 

операцiй, вiдстрочених при початковому визнаннi, та будь-яких премiй або дисконту 

вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. 

Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи 

нарахований купонний та амортизований дисконт або премiю (у тому числi комiсiї, 

якщо такi є, якi вiдстрочуються при первiсному визнаннi), не вiдображаються 

окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про 

фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або 

процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної 

процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi 

iнструмента. Ефективна процентна ставка - це ставка, яка точно дисконтує 

розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх 

кредитних збиткiв) протягом термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних 

випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового 

iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування 

грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни 

процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний 

спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних 

факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкового значення. Такi премiї або 

дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. 

Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi винагороди та виплати, сплаченi 

або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної 

ставки. 

Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це 

витрати, якi не були б понесенi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати на проведення 

операцiї включають виплати та комiсiйнi винагороди, сплаченi агентам (у тому числi 

працiвникам, якi виступають в якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та 

дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також 

податки i збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на 

проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями, 

витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на 

зберiгання. 

Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань iз датою погашення менше 

року вважається їх номiнальна вартiсть, за вирахуванням розрахункових коригувань 

по кредиту. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань розраховується 

шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв за поточною ринковою 

вiдсотковою ставкою для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку 

доступна для Компанiї. 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя використовує 

рiзнi методи оцiнки i допущення, заснованi на ринкових умовах, що iснують на 

звiтну дату. 

Забезпечення пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється у 

випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати 

повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Забезпечення створюється в 

сумi рiзницi мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо 

оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною 

процентною ставкою фiнансового активу. Сума забезпечення визнається в прибутку чи 

збитку. 



Компанiя визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 

активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю. Застосовувана методологiя 

залежить вiд того, чи суттєво зрiс кредитний ризик. Для торгової дебiторської 

заборгованостi Компанiя  застосовує спрощений пiдхiд, який дозволено МСФЗ 9, який 

вимагає визнавати очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї фiнансового 

iнструменту вiд моменту початкового визнання такого iнструменту. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя списує фiнансовi активи, коли (i) 

активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв втратили свою 

чиннiсть або (ii) коли Компанiя передала, в основному, всi ризики i вигоди 

володiння активами, або (iii) коли Компанiя не передавала i не зберiгала, в 

основному, всi ризики i вигоди володiння, але не зберегла контроль. Контроль 

вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю 

продати актив непов'язанiй сторонi без внесення при цьому додаткових обмежень на 

перепродаж. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань. Компанiя припиняє визнавати фiнансове 

зобов'язання, коли зобов'язання погашено, анульовано, або строк його дiї 

закiнчується. 

У разi обмiну фiнансовими зобов'язаннями мiж iснуючим позичальником та 

позикодавцем на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку значної змiни умов 

iснуючого зобов'язання, такий обмiн або змiна умов облiковується як погашення 

первiсного зобов'язання та визнання нового зобов'язання, а рiзниця мiж їх 

балансовими вартостями визнається у прибутку та збитку. 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання слiд 

зараховувати i чисту суму визнавати у звiтi про фiнансовий стан лише у випадку, 

якщо в теперiшнiй час iснує юридично забезпечене право на згортання визнаних сум, 

а також iснує намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi, або продати актив i 

одночасно погасити зобов'язання. 

Податок на прибуток. Податки нараховуються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

законодавства України, яке дiяло або було фактично введено в дiю станом на кiнець 

звiтного перiоду. Витрати/доходи з податку на прибуток включають поточний податок 

та вiдстрочений податок та вiдображаються у складi прибутку або збитку за рiк, 

крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, якi визнанi в iнших сукупних 

доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж самому або iншому 

перiодi.Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється за методом балансових 

зобов'язань за невикористаними податковими збитками та тимчасовими рiзницями мiж 

податковою базою активiв та зобов'язань та балансовою вартiстю активiв i 

зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання 

визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: 

- Вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання 

'удвiлу або активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням 

компанiй, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський 

прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i 

- Щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй в 

дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй 

дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi 

сторнування тимчасових рiзниць, i iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова 

рiзниця не буде вiдсторнована в найближчому майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, якi 

пiдлягають вирахуванню, а також для перенесення на наступнi перiоди невикористаних 

податкових пiльг та податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна використати тимчасову рiзницю, 

що пiдлягає вирахуванню, та невикористанi податковi пiльги i податковi збитки, 

крiм випадкiв, коли: 

- Вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, якi 

пiдлягають вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або 

зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток; i 

- Щодо тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з 

iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у 

спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує 

ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в найближчому майбутньому i буде 

отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна зарахувати тимчасовi рiзницi. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну 

дату i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволив би використати частину або всю суму 

такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi 

активи переоцiнюються на кожну звiтну дату i визнаються тодi, коли виникає 

ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дасть можливiсть 

реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи i 

зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при 



реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i 

практично прийнятих) на звiтну дату податкових ставок i положень податкового 

законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються 

безпосередньо в складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не у звiтi 

про сукупний дохiд. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 

зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права 

зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i 

якщо вони пов'язанi з податками на прибуток, накладеним тим самим податковим 

органом на той же суб'єкт господарювання. 

Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

резерву знецiнення. Передоплата вiдноситься до довгострокової категорiї, коли 

товари або послуги, за якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк 

або пiзнiше, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який при первiсному 

визнаннi включається в категорiю необоротних активiв. Передоплати за придбаний 

актив переносяться на балансову вартiсть активу, коли Компанiя отримала контроль 

над цим активом i iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди 

вiд його використання. 

Передоплати списуються на прибуток або збиток в разi отримання товарiв або послуг, 

за якi були проведенi передоплати. Якщо є ознаки того, що активи, товари або 

послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть 

передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi 

прибутку та збитку за рiк. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в 

касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi 

високолiквiднi iнвестицiї з початковим термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Суми, 

використання яких обмежено, виключаються зi складу грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв. Суми, обмеження щодо 

яких не дозволяють обмiняти їх або використовувати для розрахунку за 

зобов'язаннями протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включенi 

до складу iнших необоротних активiв. 

Акцiонерний капiтал. До акцiонерного капiталу вiдносяться простi акцiї. Додатковi 

витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, враховуються в капiталi як 

зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Емiсiйний дохiд - це рiзниця 

мiж справедливою вартiстю вiдшкодування, яке очiкується отримати при випуску 

акцiй, та номiнальною вартiстю акцiй. 

Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на 

звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. 

Аванси отриманi. Аванси отриманi визнаються за первiсно отриманими сумами. 

Резерви. Резерви - це зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Резерви 

визнаються у випадках, коли у Компанiї є поточнi юридичнi або конструктивнi 

зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв 

для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з 

достатнiм ступенем точностi. Коли iснує кiлька подiбних зобов'язань, ймовiрнiсть 

того, що вiдтiк грошових коштiв для їх погашення буде необхiдний, визначається для 

всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку 

грошових коштiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в один i той же клас 

зобов'язань, невелика. Якщо ефект вартостi грошей у часi суттєвий, резерви 

дисконтуються згiдно з поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає ризики, 

притаманнi зобов'язанню. 

Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань. Справедлива вартiсть - це цiна, яка 

була б отримана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй 

операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Справедлива вартiсть базується на 

припущеннi, що продаж активу чи передача зобов'язання має мiсце або: 

- на основному ринку для цього активу чи зобов'язання; або 

- за вiдсутностi основного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу або 

зобов'язання. 

Основний або найсприятливiший ринок мусить бути доступним для Компанiї. 

Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється, використовуючи 

припущення, якi використовували б учасники ринку, складаючи цiну активу чи 

зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку дiють у власних найкращих 

економiчних iнтересах. 

Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника 

ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого 

використання активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який 

використовуватиме цей актив найвигiднiшим та найкращим способом. 

Компанiя застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам, та для 

яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи 

використання доречних вiдкритих вхiдних даних, та мiнiмiзуючи використання 

закритих вхiдних даних. 

Усi активи та зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю або 

справедлива вартiсть яких розкривається у фiнансовiй звiтностi, класифiкуються 



згiдно з iєрархiєю справедливої вартостi, яка представлена нижче, i яка базується 

на вхiдних даних найнижчого рiвня, котрi важливi для усiєї оцiнки: 

- Вхiднi данi 1-го рiвня - це цiни котирування (нескоригованi) на активних 

ринках на iдентичнi активи або зобов'язання; 

- Вхiднi данi 2-го рiвня - методи оцiнки, для яких прямо або опосередковано 

можна спостерiгати важливi вхiднi данi найнижчого рiвня при оцiнцi справедливої 

вартостi; 

- Вхiднi данi 3-го рiвня - методи оцiнки, для яких важливих вхiдних даних 

найнижчого рiвня при оцiнцi справедливої вартостi немає у вiдкритому доступi. 

Для активiв та зобов'язань, якi визнаються у iнансовiй звiтностi перiодично, на 

кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя визначає за допомогою перегляду 

класифiкацiї, чи вiдбулися перемiщення мiж рiвнями iєрархiї (базуючись на вхiдних 

даних найнижчого рiвня, якi важливi для усiєї оцiнки справедливої вартостi). 

Визнання доходiв. Доходи визнаються в тому випадку, якщо їх суму можна достовiрно 

оцiнити та iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди 

незалежно вiд того, коли буде отримано платiж. Доходи оцiнюються за справедливою 

вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, беручи до уваги 

визначенi згiдно з контрактом умови платежу, за вирахуванням знижок i податку на 

додану вартiсть. 

Компанiя отримує доходи вiд реалiзацiї послуг, пов'язаних з використанням її 

мiсцевої телефонної мережi та засобiв зв'язку. Нижче перерахованi основнi послуги, 

що надаються Компанiєю: 

a. Послуги оптовим клiєнтам; 

b. Послуги телефонiї (мiсцева, мiжмiська та мiжнародна телефонiя); 

c. Надання широкосмугового доступу в Iнтернет; 

d. Передача даних; 

e. Послуги цифрового телебачення через мережу Iнтернет (IPTV, OTT); 

f. Обслуговування телекомунiкацiйних мереж; 

g. Iншi послуги. 

Послуги оптовим клiєнтам - це надання послуг з термiнацiї трафiку (термiнацiя на 

власнiй мережi i транзит), оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв, та 

пiдключення оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет. Доходи за послуги з термiнацiї 

трафiку отримуються за термiнацiю дзвiнкiв з мереж iнших телекомунiкацiйних 

операторiв на мережi Компанiї. Компанiя визнає доходи, отриманi вiд послуг з 

термiнацiї трафiку, в тому перiодi, в якому послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та послуги з 

пiдключення оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет - це послуги, щодо надання доступу 

протягом певного перiоду часу (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). 

Доходи, отриманi вiд послуг з оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та 

по пiдключенню оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в 

якому цi послуги були наданi. 

Послуги телефонiї включають послуги наданi за хвилини дзвiнка або доступ протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна абонентська плата) або iншi узгодженi 

тарифнi плани. Доходи, отриманi вiд послуг телефонiї, визнаються в тому перiодi, в 

якому цi послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з передачi даних передбачають доступнiсть послуги протягом певного перiоду 

(наприклад, обслуговування з щомiсячною платою). Компанiя визнає доходи, отриманi 

вiд послуг передачi даних, в тому перiодi, в якому послуги були використанi 

клiєнтами. 

Послуги з надання широкосмугового доступу в Iнтернет - це послуги, пов'язанi з 

використанням клiєнтами Iнтернет-трафiку або доступом до послуги протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Доходи, отриманi вiд 

послуг з надання доступу в Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в якому послуги 

були наданi. 

Послуги IPTV - це послуги по наданню абонентам доступу до перегляду телевiзiйного 

контенту через мережу Iнтернет. Цi послуги передбачають доступ протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Компанiя визнає доходи, 

отриманi вiд послуг IPTV, в тому перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Послуги ОТТ - це послуги доставки широкосмугового вiдео та аудiо споживачу 

напряму, без причетностi постачальника послуг Iнтернету до контролю або 

розповсюдження контенту. Компанiя визнає доходи, отриманi вiд послуг OTT, в тому 

перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Послуги з обслуговування телекомунiкацiйних мереж передбачають їх надання протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Компанiя визнає 

доходи, отриманi вiд послуг з обслуговування телекомунiкацiйних мереж, в тому 

перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Iншi доходи включають переважно доходи вiд оренди та продажу клiєнтського 

обладнання, i визнаються в тому перiодi, в якому послуги були наданi або товари 

були отриманi клiєнтами. 



Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Вартiсть наданих 

послуг включає витрати по взаємоз'єднанням, витрати на трансмiсiю, заробiтну плату 

технiчного персоналу та iншi вiдповiднi витрати. 

Презентацiя. У операцiї, де Компанiя виступає принципалом, дохiд визнається на 

валовiй основi. У такому разi дохiд складається iз валової вартостi операцiї, 

рахунок за яку виставлений клiєнту, за вирахуванням торгових знижок, i з визнанням 

будь-яких вiдповiдних витрат як операцiйних. У операцiї, де Компанiя виступає 

агентом, дохiд визнається на нетто-основi, i вiн являє собою зароблену маржу. 

Оцiнка того, дiє Компанiя як принципал чи як агент, базується на аналiзi сутностi 

операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв або послуг та встановлення цiн, а 

також основних фiнансових ризикiв та вигод. 

Доходи майбутнiх перiодiв. Доходи вiд пiдключень вiдстрочуються i визнаються 

впродовж перiоду, протягом якого цi доходи отримуються; це очiкуваний перiод 

вiдносин з клiєнтом, i у 2019 роцi вiн становить приблизно 3 роки для абонентiв 

телефонiї, 3 роки для абонентiв Iнтернету та 5 рокiв для абонентiв, якi 

користуються послугами з передачi даних (2018 рiк: 3, 3 та 5 рокiв, вiдповiдно). 

Очiкуваний перiод вiдносин з клiєнтом базується на минулiй iсторiї вiдтоку 

абонентiв та очiкуваному розвитку Компанiї. 

Програми лояльностi. Бали винагороди за лояльнiсть клiєнта облiковуються як 

окремий компонент операцiї з продажу, у якiй вони надаються. Частину справедливої 

вартостi отриманої компенсацiї слiд розподiлити мiж балами винагороди, i дохiд має 

вiдстрочитися, базуючись на орiєнтовнiй кiлькостi балiв винагороди, за якими 

звернеться клiєнт. Далi вона визнається доходом у перiодi, протягом якого 

виконуються зобов'язання щодо видачi балiв винагороди. 

Класифiкацiя на поточнi/непоточнi. Актив/зобов'язання класифiкується як 

поточний/поточне, коли вiн/воно очiкується до реалiзацiї (погашення) або є намiр 

продати чи спожити його протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi 

активи/зобов'язання класифiкуються як непоточнi. Фiнансовi iнструменти 

класифiкуються базуючись на їх очiкуваному життi. Вiдстроченi доходи 

класифiкуються як поточнi. Вiдстроченi податковi активи/зобов'язання 

класифiкуються як непоточнi. 

 

4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження 

Компанiя робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, 

показаних в звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та 

судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та 

iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, що за наявних обставин 

вважається об'рунтованим. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує 

професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi 

найбiльше впливають на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, 

якi можуть мати наслiдком значнi коригування балансової вартостi активiв та 

зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 

Строки корисного використання нематерiальних активiв i основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховуються протягом 

строку їх корисного використання. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв 

основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, заснованого на 

досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного 

використання активiв керiвництво бере до уваги умови передбачуваного використання 

активiв, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. 

Змiна будь-яких з цих умов або оцiнок може, в результатi, призвести до коригування 

майбутнiх норм амортизацiї. 

Строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

переглядаються принаймнi щороку, зважаючи на вищезазначенi та iншi важливi 

фактори. У разi суттєвих змiн у розрахункових строках корисного використання, суми 

нарахованого зносу та амортизацiї коригуються перспективно. 

Строки корисного використання основних засобiв були переглянутi, починаючи з 1 

сiчня 2017 року. Змiни по групам були наступнi: 

 До 1 сiчня 2017 р. Пiсля 1 сiчня 2017 р. 

ВОЛЗ, будiвлi та споруди 8-20 8-25 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 5 5 

Iнше 1-5 1-5 

Справедлива вартiсть основних засобiв. Починаючи з 31 грудня 2016 року, балансова 

вартiсть усiх груп основних засобiв (за винятком земельних дiлянок та 

незавершеного будiвництва) облiковується згiдно з моделлю переоцiнки. 

Станом на 31 грудня 2016 року оцiнка була здiйснена незалежними оцiнювачами. 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена з шляхом порiвняння з 

ринковою вартiстю вiдповiдних об'єктiв на дату оцiнки (вхiднi данi 2-го рiвня). 

Справедлива вартiсть спецiалiзованої технiки та обладнання була визначена з 

використанням пiдходу залишкової вiдновлюваної вартостi, оскiльки для таких 

об'єктiв не було iнформацiї щодо наявної ринкової вартостi (вхiднi данi 3-го 

рiвня). 



При оцiнцi справедливої вартостi активiв iз 3-го рiвня iєрархiї, оцiнювачi 

використали пiдхiд залишкової вiдновлюваної вартостi, який базується на 

використаннi вартостi подiбних до них активiв, якi переоцiнюються та коригуються 

на фактичну суму зносу (фiзичний знос, функцiональний знос i економiчне 

знецiнення). Активи, подiбнi до тих, якi оцiнюються, мають вiдповiдати кiльком 

вимогам: (i) мати подiбнi базовi характеристики та параметри оцiнюваного активу; 

(ii) цiни порiвнюваних об'єктiв мають бути близькими в часi до дати оцiнки. 

Для оцiнки фiзичного зносу оцiнювач використав в якостi бази визначення ефективний 

вiк та строк корисного використання. Ефективний вiк був визначений на основi їх 

фактичного вiку з коригуванням на спосiб їх використання та ремонтiв. 

При визначеннi економiчного знецiнення для моделi оцiнки оцiнювач застосував 

основне припущення - дисконтованi прогнознi грошовi потоки за 5 рокiв, 

використовуючи середньозважену вартiсть капiталу 14,1%.  

Збiльшення у розрахунковiй ставцi дисконтування (середньозваженiй вартостi 

капiталу) матиме наслiдком суттєво меншу справедливу вартiсть об'єктiв, якi 

оцiнюються; зменшення у ставцi дисконтування матиме наслiдком суттєво бiльшу 

справедливу вартiсть оцiнюваних об'єктiв. 

Компанiя оцiнює необхiднiсть здiйснення переоцiнки вищезазначених основних засобiв 

щороку, беручи до уваги ринковi та неринковi чинники, якi впливають на ймовiрнiсть 

вiдхилення балансової вартостi вiд справедливої вартостi, зокрема, суттєве 

зменшення чи збiльшення у ринкових цiнах, тенденцiях у галузi та економiцi 

(Примiтка 2), змiни у ринкових умовах та iншi чинники. 

У наступнiй таблицi наведено основнi припущення, на основi яких керiвництво 

прогнозувало рух грошових потокiв, визначивши вiдшкодовану вартiсть основних 

засобiв (рiвень 3) для цiлей тестування на знецiнення станом на 31 грудня 2019 

року. 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування 14,1% 

Довгостроковi темпи зростання 5,0% 

Показник зростання валового прибутку 2% в 2020 до 10% в 2024 

Показник валової маржi 78,3% в 2020 до 77,8% в 2024 

Капiтальнi iнвестицiї 265 млн грн. 

Маржа EBITDA 29,3% в 2020 до 40,1% в 2024 

Керiвництво визначило прогнозовану маржу EBITDA на основi минулих показникiв та 

очiкувань на ринку. В розрахунку використовувались середнi темпи зростання в 

галузi. З метою створення моделi дисконтованих грошових потокiв, були застосованi 

припущення, взятi з ринкових даних та внутрiшнiх звiтiв. Всi ключовi припущення, 

являють собою найкращу оцiнку керiвництва майбутнiх тенденцiй у бiзнесi та 

базуються як на зовнiшнiх, так i на внутрiшнiх джерелах. 

 

У наступнiй таблицi наведено основнi припущення, на основi яких керiвництво 

базувало свої прогнози руху грошових потокiв, визначивши вiдшкодовану вартiсть 

основних засобiв (рiвень 3) для цiлей тестування на знецiнення станом на 31 грудня 

2018 року. 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування 19,9% 

Довгостроковi темпи зростання 5,0% 

Показник зростання валового прибутку 4% в 2019 до 8% в 2023 

Показник валової маржi 77,2% в 2019 до 83,1% в 2023 

Капiтальнi iнвестицiї 140 млн грн. 

Маржа EBITDA 27,3% в 2019 до 37,1% в 2023 

 

У наведенiй нижче таблицi показаний аналiз чутливостi справедливої вартостi 

основних засобiв до змiн у ключових припущеннях станом на 31 грудня 2019 року: 

(в тис. грн.) 

Вхiднi данi % змiн Змiна справедливої вартостi 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування +0,5% / -0,5% (122 414) / 136 893 

Довгостроковi темпи зростання +0,5% / -0,5% 104 118 / (93 272) 

Показник зростання валового прибутку +1% / -1% 77 010 / (77 010) 

Показник валової маржi +1% / -1% 98 814 / (98 814) 

Капiтальнi iнвестицiї +1% / -1% (11 793) / 11 793 

Маржа EBITDA +1% / -1% 98 814 / (98 814) 

Компанiя дiйшла висновку, що балансова вартiсть основних засобiв iстотно не 

вiдрiзняється вiд справедливої вартостi основних засобiв на звiтну дату. 

Клiєнтське обладнання. Компанiя купує клiєнтське обладнання, що включає модеми, 

роутери, приставки для цифрового телебачення (IPTV) та iн. Це обладнання Компанiя 

надає абонентам в двох варiантах: i) продаж чи ii) надання в оренду. Компанiя 

визнає придбане клiєнтське обладнання як товарно-матерiальнi запаси. Собiвартiсть 

проданого клiєнтського обладнання вiдноситься до прибутку або збитку. Собiвартiсть 

клiєнтського обладнання, що надається в оренду, перемiщується до складу основних 

засобiв. Амортизацiя клiєнтського обладнання базується на середнiй тривалостi 

корисного використання, що вiдповiдає 3 рокам. 



Перiод вiдносин з клiєнтом. Доходи вiд початкових пiдключень до мережi Компанiї 

вiдстрочуються i визнаються у прибутках чи збитках у перiодах, коли цi доходи 

заробленi, базуючись на середньому очiкуваному перiодi вiдносин з клiєнтами. 

Керiвництво регулярно переглядає свої оцiнки щодо перiоду вiдносин з клiєнтами, 

базуючись на iсторичному досвiдi та своїх планах щодо майбутнього розвитку 

Компанiї. 

Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює 

ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi 

аналiзу по окремих клiєнтах, беручи до уваги наступнi фактори: аналiз торгової та 

iншої дебiторської заборгованостi за термiнами вiд дати виникнення, їх зiставлення 

з термiнами кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан клiєнтiв та погашення 

ними заборгованостi в минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми меншi, нiж оцiнки 

керiвництва, Компанiї доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення. 

Визнання вiдстроченого податкового активу. Вiдстрочений податковий актив - це 

податки на прибуток, якi будуть вiдшкодованi через зниження оподатковуваного 

прибутку в майбутньому, i вiн визнається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi 

податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть того, що 

вiдповiдну податкову вигоду вдасться реалiзувати. При визначеннi сум i термiнiв 

майбутнiх оподатковуваних доходiв i суми податкових вигод, ймовiрних в майбутнiх 

перiодах, керiвництво застосовує судження i розрахунки на пiдставi очiкуваного 

майбутнього оподатковуваного прибутку, який виглядає об'рунтованим за iснуючих 

обставин. Iстотнi змiни в цих розрахунках можуть привести до збiльшення або 

зменшення в наступному перiодi. 

Iсторичнi рiзницi мiж прогнозним i фактичним оподатковуваним прибутком не призвели 

до iстотних коригувань визнаних вiдстрочених податкових активiв. 

Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює 

операцiї з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи здiйснювались такi 

операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовуються професiйнi 

судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти за 

операцiями з пов'язаними сторонами спочатку визнаються за справедливою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Основою для таких суджень є 

цiноутворення щодо подiбних операцiй мiж непов'язаними сторонами та аналiз 

ефективної процентної ставки. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. У випадках, коли справедлива 

вартiсть фiнансових iнструментiв, визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може 

бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з 

використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтування грошових потокiв. В 

якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя зi 

спостережуваних ринкiв. Проте в тих випадках, коли це не є практично здiйсненним, 

необхiдна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження 

включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i 

волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 

 

5. Новi стандарти, iнтерпретацiї та змiни, що вступили в силу  

Протягом звiтного року Компанiя застосувала всi новi та переглянутi Мiжнароднi 

Стандарти Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), схваленi Радою з мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО) та Комiтетом iз тлумачень МСФЗ, що вiдповiдають її 

дiяльностi, i якi набули чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. 

Компанiя прийняла МСФЗ 9 вперше. Загалом, суть та ефект змiн в результатi 

прийняття цих нових стандартiв описанi нижче. 

Також Компанiя зробила дострокове застосування МСФЗ 16, який був випущений, але ще 

не вступив у силу. Дострокове застосування дозволяється, але не ранiше, нiж 

компанiя починає застосовувати МСФЗ 15. Внаслiдок того, що Компанiя застосовує 

МСФЗ 15, вона почала використовувати вимоги МСФЗ 16 з 1 сiчня 2018 року. 

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти 

У липнi 2014 року РМСБО опублiкувала остаточну версiю МСФЗ 9: Фiнансовi 

iнструменти, який замiнює МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка та всi 

попереднi версiї МСФЗ 9. МСФЗ 9 об'єднує всi три аспекти бухгалтерського облiку 

для проекту фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, зменшення корисностi 

та облiк хеджування. МСФЗ 9 застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 

застосування. За винятком облiку хеджування, потрiбне ретроспективне застосування, 

але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Для облiку хеджування 

вимоги, як правило, застосовуються перспективно, за деякими обмеженими винятками. 

Компанiя прийняла новий стандарт на необхiдну дiючу дату ретроспективно та 

перерахувала порiвняльну iнформацiю за 2017 рiк. В цiлому, суттєвого впливу на 

звiти про фiнансовий стан та власний капiтал не було, за винятком наслiдкiв 

застосування вимог МСФЗ 9 щодо зменшення корисностi. 

а) Класифiкацiя та визначення  



Компанiя не очiкувала значного впливу на її фiнансову звiтнiсть при застосуваннi 

вимог класифiкацiї та оцiнки МСФЗ 9. 

Торгова дебiторська заборгованiсть проводиться для збору договiрних грошових 

потокiв та, як очiкується, призведе до руху грошових коштiв. Компанiя 

проаналiзувала характеристики контрактних грошових потокiв цих iнструментiв та 

дiйшла висновку, що вони вiдповiдають критерiям оцiнки за амортизованою вартiстю 

згiдно з МСФЗ 9. Отже, перекласифiкацiя цих iнструментiв не потрiбна. 

б) Знецiнення  

МСФЗ 9 вимагає вiд Компанiї фiксувати очiкуванi кредитнi збитки за всiма її 

фiнансовими активами та торговою дебiторською заборгованiстю на основi 12-

мiсячного перiоду або всього строку. Компанiя застосувала спрощений пiдхiд та 

зафiксувала очiкуванi збитки вiд усього строку дебiторської заборгованостi.  

МСФЗ 16 Оренда 

МСФЗ 16 був виданий у сiчнi 2016 року i замiнює МСБО 17: Оренда, КТМФЗ 4: 

Визначення, чи мiстить угода оренду, ПКТ-15: Операцiйна оренда: заохочення та ПКТ-

27: Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду. МСФЗ 16 

визначає принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду, i 

вимагає вiд орендарiв облiку всiх орендних операцiй за єдиною балансовою моделлю, 

подiбною до облiку фiнансової оренди згiдно з МСБО 17. Стандарт має два виключення 

щодо визнання для орендарiв - оренду "малоцiнних" активiв (наприклад, персональних 

комп'ютерiв) та короткострокової оренди (тобто оренди з термiном оренди 12 мiсяцiв 

або менше). На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання здiйснити оренднi 

платежi (тобто, зобов'язання з оренди) та актив, що представляє собою право 

користування основним активом протягом строку оренди (тобто, актив у формi права 

користування). Орендарi будуть зобов'язанi окремо визнавати процентнi витрати за 

зобов'язанням з оренди та амортизацiйнi вiдрахування на актив у формi права 

користування. 

Орендарям також буде потрiбно перераховувати зобов'язання з оренди пiсля 

виникнення певних подiй (наприклад, змiна строку оренди, змiна майбутнiх орендних 

платежiв, що виникають внаслiдок змiни iндексу або курсу, якi використовуються для 

визначення цих платежiв). Орендар, як правило, визнає суму переоцiнки зобов'язання 

з оренди як коригування активу у формi права користування. 

Облiк у орендодавцiв за МСФЗ 16 iстотно не змiнюється вiдносно нинiшнього облiку 

згiдно з МСБО 17. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати всi оренди, 

використовуючи той самий принцип класифiкацiї, що i в МСБО 17, i розрiзняти два 

види оренди: операцiйну та фiнансову оренду. 

МСФЗ 16 також вимагає вiд орендарiв та орендодавцiв бiльш широкого розкриття 

iнформацiї, нiж згiдно з МСБО 17. 

МСФЗ 16 застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Раннє застосування дозволено, але не ранiше, нiж суб'єкт 

господарювання застосовує МСФЗ 15. Орендар може застосувати стандарт, 

використовуючи повний ретроспективний або модифiкований ретроспективний пiдхiд. 

Положення переходу на новий стандарт дозволяють певнi спрощення. 

Вiдповiднi деталi та ефекти на фiнансову звiтнiсть вiд застосування МСФЗ 16 

розкритi у Примiтках 11 та 22. 

Деякi iншi поправки та iнтерпретацiї приймаються вперше у 2019 роцi, але вони не 

справляють суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, зокрема: 

- Iнтерпретацiя КIМСФЗ 23 Невизначенiсть стосовно порядку облiку податку на 

прибуток; 

- Поправки до МСФЗ 9 Функцiї передплати з вiд'ємною компенсацiєю; 

- Iнтерпретацiя, розроблена Комiтетом з iнтерпретацiй МСФЗ (КIМСФЗ) 22 

Операцiї в iноземнiй валютi та сплачена авансом компенсацiя (випущена 08 грудня 

2016 року); 

- Поправки до МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства; 

- Рiчнi поправки до МСФЗ, 2015-2017 роки (щодо застосування поправок до МСФЗ 

3, МСФЗ 11, МСБО 12, МСБО 23); 

- Змiна плану, скорочення або усунення дефiциту (поправки до МСБО 19). 

Застосування цих стандартiв не спричинило значного впливу на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї. 

 

6. Стандарти та поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 

Стандарти та поправки до них, що були схваленi, але не набрали чинностi на звiтну 

дату наведено нижче. Компанiя має намiр прийняти цi стандарти, якщо вони 

застосовуються, коли вони стануть чинними. 

МСФЗ 17 Страховi контракти 

Стандарт вимагає, щоб страховi зобов'язання оцiнювалися по поточнiй вартостi, i 

надає бiльш унiфiкований пiдхiд до вимiрювання та представлення iнформацiї по всiх 

страхових контрактах. Цi вимоги призначенi для того, щоб досягнути цiлi 

послiдовного облiку страхових контрактiв. Стандарт роздiляє iнвестицiйнi та 

страховi активностi, причому обидвi цi активностi є важливими сферами бiзнесу 

страхових компанiй, але якi мають абсолютно рiзну економiчну суть. Стандарт 



застосовується до звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля 

цiєї дати. 

Цей стандарт не застосовується до Компанiї. 

Поправки щодо класифiкацiї у МСБО 1  

23 квiтня 2020 року РМСБО випустила 'Класифiкацiю зобов'язань на поточнi та 

довгостроковi (Поправки до МСБО 1), яка надає бiльш загальний пiдхiд до 

класифiкацiї зобов'язань згiдно iз МСБО 1, яка заснована на наявних контрактних 

зобов'язаннях станом на звiтну дату. Поправки застосовуються до рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати. 

Поправки до IBOR реформи, фаза 1 

26 вересня 2019 року РСМБО випустила проект поправок 'Реформа базової процентної 

ставки (Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7)' (IBOR реформа), як першу реакцiю 

на можливi ефекти даної реформи на фiнансову звiтнiсть. Поправки застосовуються до 

рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 

Нове визначення суттєвостi 

31 жовтня 2018 року РСМБО випустила 'Визначення суттєвостi (Поправки до МСБО 1 та 

МСБО 8)', щоб пояснити визначення термiну "суттєвiсть" та погодити визначення, 

використанi у Концептуальнiй Основi та самих стандартах. Поправки застосовуються 

до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 

Оновленi посилання на Концептуальну Основу 

Разом iз переглянутою Концептуальною Основою, яка була опублiкована у березнi 2018 

року, РСМФБО також випустила 'Поправки до посилань на Концептуальну Основу у МСФЗ 

стандартах'. Поправки застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 

Поправки до МСФЗ 3 

22 жовтня 2018 року РСМБО випустила 'Визначення бiзнесу (Поправки до МСФЗ 3)', яка 

має на метi вирiшити проблеми, якi виникають, коли компанiя визначає, придбала 

вона бiзнес чи групу активiв. Поправки застосовуються до об'єднань бiзнесу, для 

яких дата придбання припадає на перший рiчний звiтний перiод, який починається 1 

сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 

Керiвництво Компанiї очiкує, що коли вищезазначенi стандарти та iнтерпретацiї 

вступлять у силу, вони не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть. На 

звiтну дату Компанiя не планує робити раннє застосування цих стандартiв та 

iнтерпретацiй. 

 

7.  Об'єднання бiзнесу та вибуття дочiрнiх пiдприємств 

Придбання та злиття ММДС 

16 травня 2018 року Компанiя придбала компанiї групи ММДС, якi працюють у сферi 

телекомунiкацiй. 

На дату придбання Компанiя визнала придбанi iдентифiкованi активи, прийнятi 

зобов'язання та неконтрольовану частку в об'єктi придбання. Компанiя оцiнила 

вiдповiднi активи та зобов'язання на дату придбання за їхньою справедливою 

вартiстю, а також неконтроьовану частку за пропорцiйною часткою у чистих активах 

об'єкта придбання. З цiєю метою на дату придбання за допомогою компанiї-

оцiнювальника було проведено переоцiнку основних засобiв. 

Придбанi частки наведенi нижче: 

Назва компанiї в групi ММДС Роль у групi     

Придбана частка, % 

ММДС-Україна, ТОВ Материнська компанiя  100% 

ММДС-Чернiвцi, ТОВ Дочiрня компанiя    100% 

Телекомiнформ, ТОВ Дочiрня компанiя    100% 

Кейбл ТВ-Фiнанси, ТОВ Дочiрня компанiя    5% 

Незважаючи на те, що ММДС-Україна володiла лише часткою 5% у компанiї Кейбл ТВ-

Фiнанси, вона мала повний операцiйний контроль над нею. 

30 листопада 2018 року всi активи та зобов'язання цих компанiй, окрiм Кейбл ТВ-

Фiнанси, були повнiстю влитi у Компанiю (ПрАТ "Фарлеп-Iнвест"). Компанiя Кейбл ТВ-

Фiнанси залишилася дочiрньою. 

 

Активи та зобов'язання станом на 30 листопада 2018 року: 

   Сума, тис. грн. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби   23 924 

Нематерiальнi активи   2 782 

Вiдстроченi податковi активи   28 

Iншi необоротнi активи   2 

Всього необоротних активiв   26 736  

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси   617 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть   16 423 

Передоплати   9 881 



Грошовi кошти та їх еквiваленти   269 198 

ОВДП   146 414 

Iншi оборотнi активи   4 221 

Всього оборотних активiв   446 754 

Всього активiв   473 490     

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики   2 307 

Доходи майбутнiх перiодiв - довгостроковi (*)   472 912 

Всього довгострокових зобов'язань   475 219     

Поточнi зобов'язання    

Позики   1 530 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв   253 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть   1 801 

Iншi зобов'язання   13 

Доходи майбутнiх перiодiв - поточнi   19 437 

Всього поточних зобов'язань   23 034 

Всього зобов'язань   498 253 

(*) Доходи майбутнiх перiодiв (довгостроковi) - це цiльове фiнансування, отримане 

на конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц, яке має бути витрачене у 

майбутньому (згiдно з планом конверсiї). 

Також на дату зливання 96 691 тис. грн. накопичених збиткiв були повнiстю влитi у 

Компанiю. 

Вiдповiдна компенсацiя в сумi 69 536 тис. грн. включена у звiтi про фiнансовий 

стан у статтю "Iнша поточна заборгованiсть". 

Придбання ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" 

Протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, ТОВ 

"Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, коли 

Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. 

 

Балансова вартiсть активiв та зобов'язань, придбаних станом на 01 сiчня 2019 року: 

   Сума, тис. грн. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби   44 306 

Нематерiальнi активи   35 848 

Всього необоротних активiв   80 154     

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси   2 515 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть   35 271 

Передоплати   17 370 

Грошовi кошти та їх еквiваленти   16 225 

Iншi оборотнi активи   202 

Всього оборотних активiв   71 583 

Всього активiв   151 737     

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики   - 

Всього довгострокових зобов'язань   -     

Поточнi зобов'язання    

Позики   250 145 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв   3 070 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть   93 431 

Iншi зобов'язання   6 056 

Всього поточних зобов'язань   352 702 

Всього зобов'язань   352 702  

Всього iдентифiкованих чистих активiв/(зобов'язань)   (200 965)  

  

Неконтрольована частка   -    

Передана компенсацiя   301 

Станом на 31 грудня 2018 року заборгованiсть Компанiї по компенсацiї перед одним з 

колишнiх акцiонерiв становила 298 тис. грн. Ця компенсацiя включена у звiтi про 

фiнансовий стан у статтю "Iнша поточна заборгованiсть". Ця сума була погашена 11 

лютого 2019 року. 

Вибуття ТОВ "Дiджiтал Скрiнз"  

17 жовтня 2019 року Компанiя продала ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" компанiї пiд спiльним 

контролем. Результат фiнансової дiяльностi та грошовi потоки у 2019 роцi до дати 

вибуття були наступними: 

   2019 р. 

Дохiд    

153 039 



Операцiйнi витрати   (147 109) 

Операцiйний прибуток   5 930 

Фiнансовi доходи i витрати, чиста сума  2 017 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi, чиста сума   4 783 

Прибуток/(збиток) до оподаткування   12 730 

Доходи/(витрати) з податку на прибуток - 

Прибуток/(збиток) за рiк   12 730 

   2019 р. 

Чистi грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi 18 335 

Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi   (1 

494) 

Чистi грошовi кошти вiд фiнансової дiяльностi   2 038    

Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв   18 

879 

Балансова вартiсть активiв та зобов'язань, якi вибули 17 жовтня 2019 року, 

наступна: 

   Сума, тис.грн. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби   19 543 

Нематерiальнi активи   29 905 

Всього необоротних активiв   49 448     

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси   1 891 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть   65 377 

Передоплати   35 262 

Грошовi кошти та їх еквiваленти   9 151 

Iншi оборотнi активи   1 451 

Всього оборотних активiв   113 132 

Всього активiв   162 580     

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики   - 

Всього довгострокових зобов'язань   -     

Поточнi зобов'язання    

Позики   220 145 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв   4 415 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть   122 969 

Iншi зобов'язання   5 804 

Всього поточних зобов'язань   353 333 

Всього зобов'язань   353 333    

Всього чистих активiв/(зобов'язань)   (190 753)    

Неконтрольована частка   -    

Отримана компенсацiя   301 

Вибуття ПрАТ "Свiт" 

10 квiтня 2019 року Компанiя продала дочiрню компанiю ПрАТ "Свiт". 

Результат фiнансової дiяльностi у 2019 роцi до дати вибуття - лише операцiйнi 

витрати на суму 306 тис. грн. 

Грошовi потоки у 2019 роцi до дати вибуття, а також балансова вартiсть активiв та 

зобов'язань, якi вибули 10 квiтня 2019 року, несуттєвi. 

Дохiд вiд продажу дочiрньої компанiї становить 34 тис. грн. i  вiдображений у 

статтi "Iншi витрати". 

 

8.  Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами  

Визначення пов'язаних сторiн наведено в МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо 

пов'язаних сторiн. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює 

iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати суттєвий сплив чи 

спiльний контроль над iншою стороною при прийняттi фiнансових та операцiйних 

рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, якi можуть являти собою 

вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не 

лише юридичнiй формi. 

Умови операцiй з пов'язаними сторонами 

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами станом на кiнець року є 

незабезпеченими, та розрахунки проводяться в грошових коштах. За виключенням iнших 

довгострокових фiнансових зобов'язань, залишки за розрахункам з пов'язаними 

сторонами є безвiдсотковими. Не iснує фiнансових гарантiй, наданих на користь 

Компанiї, чи отриманих вiд будь-якої пов'язаної сторони. В 2019 та 2018 роках 

Компанiя не визнавала жодних забезпечень пiд дебiторську заборгованiсть вiд 

пов'язаних сторiн. 



Типи вiдносин з пов'язаними сторонами для тих пов'язаних сторiн, з якими Компанiя 

вступала в iстотнi операцiї або мала iстотнi баланси на звiтнi дати, представленi 

нижче. 

 

Залишки по розрахункам з пов'язаними сторонами були наступними: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

 Компанiї, що знаходяться пiд спiльним контролем Асоцiйованi компанiї СКМ

 Компанiї, що знаходяться пiд спiльним контролем Асоцiйованi компанiї СКМ 

Торгова i iнша дебiторська заборгованiсть, валова сума 10 126 3 544 7 192

 2 155 

ОВДП (Примiтка 17) - - 145 773 - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 105 655 - 131 238 - 

Поворотна фiнансова допомога видана 39 093 - 8 913 - 

Передоплати 1 341 30 5 083 36 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (8 382) (145) (19 538) (747) 

Iншi поточнi зобов'язання - - (69 536) - 

Аванси отриманi вiд клiєнтiв (94) - (319) (1) 

Фiнансова допомога отримана вiд пов'язаних сторiн - - (224 351) - 

     

Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк були наступними: 

 2019 рiк 2018 рiк 

 Компанiї, що знахо-дяться пiд спiльним контролем Асоцiйо-ванi компанiї 

СКМ Ключовий управлiн-ський персонал Компанiї, що знахо-дяться пiд спiльним 

контролем Асоцiйо-ванi компанiї СКМ Ключовий управлiн-ський персонал 

Дохiд 78 015 10 426 ? 74 162 18 887 - 

Операцiйнi витрати (35 838) (769) - (34 713) (568) - 

Фiнансовi доходи 16 614 - - 1 957 - - 

Фiнансовi витрати (377) - - (909) - - 

Фiнансовi доходи/(витрати) по ОВДП (Примiтка 17) (3 840) - - (22)

 - - 

Дохiд вiд продажу ОВДП (Примiтка 17) 141 810 - - - - - 

Придбання основних засобiв (847) - - (5 496) - - 

Дохiд i торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (валова) 

В 2019 роцi Компанiя надала послуги доступу до мережi, взаємоз'єднання та оренди 

каналiв клiєнтам, що є пов'язаними сторонами Компанiї, на суму 88 441 тис. грн. 

(2018: 93 049 тис. грн.). 

Дебiторська заборгованiсть вiд компанiй, що перебувають пiд спiльним контролем, та 

вiд iнших пов'язаних сторiн - це, в основному, суми за надання послуг зв'язку. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на 31 грудня 2019 року в банку пiд загальним контролем Компанiя мала 105 

655 тис. грн. грошових коштiв та їх еквiвалентiв (31 грудня 2018 року: 131 238 

тис. грн.). 

Операцiйнi витрати, торгова кредиторська заборгованiсть, передоплати та iнша 

нефiнансова дебiторська заборгованiсть 

Операцiйнi витрати включають в себе витрати по взаємоз'єднаннях, орендi примiщень, 

лiнiй зв'язку та iнше, що надавалися компанiями, що знаходяться пiд спiльним 

контролем та iншими пов'язаними сторонами. 

Торгова кредиторська заборгованiсть та передоплати компанiям, що перебувають пiд 

спiльним контролем та iншим пов'язаним сторонам складають суми за взаємоз'єднання 

та оренду лiнiй зв'язку. Торгова кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними 

сторонами є безвiдсоткова та погашаються в ходi звичайної комерцiйної дiяльностi. 

Вiдсотковi кредити та позики, фiнансова допомога та нарахованi вiдсотки за 

отриманими кредитами 

Станом на 31 грудня 2019 року залишок фiнансової допомоги, отриманої вiд компанiй, 

що знаходяться пiд спiльним контролем, складав 0 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 

224 351 тис. грн.). У червнi 2019 року дана фiнансова допомога була повнiстю 

виплачена.  

У 2019 роцi було отримано 69 788 тис. грн. поворотної фiнансової допомоги вiд 

материнської компанiї. Також у 2019 роцi її було погашено (2018: 117 835 тис. 

грн). 

Фiнансовi доходи 

В 2019 роцi фiнансовий дохiд включав 16 614 тис. грн. вiдсоткiв по залишкам на 

розрахункових рахунках в українському банку, що є компанiєю, що знаходиться пiд 

спiльним контролем (2018: 1 957 тис. грн.). 

Фiнансовi витрати 

В 2019 та 2018 роках фiнансовi витрати включали банкiвськi комiсiї українського 

банку, що знаходиться пiд спiльним контролем. В 2018 роцi фiнансовi витрати також 

включали вiдсотки, нарахованi цим банком по кредиту. 

Придбання основних засобiв 



В 2019 роцi Компанiя придбала основнi засоби у компанiй, що перебувають пiд 

спiльним контролем, за грошовi кошти в розмiрi 847 тис. грн. (2018: 5 496 тис. 

грн.). 

Винагорода ключового управлiнського персоналу 

До складу ключового управлiнського персоналу входять 9 керiвникiв вищої ланки 

(2018 рiк: 9 керiвникiв вищої ланки). В 2019 роцi загальна сума винагороди цим 

керiвникам була включена в операцiйнi витрати i складала 21 115 тис. грн. (2018: 

25 682 тис. грн.). Винагорода ключового управлiнського персоналу складається з 

заробiтної плати, премiй та iнших виплат. 

 

9. Iнвестицiї у дочiрнi компанiї 

Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя мала дочiрню компанiю ТОВ "Кейбл ТВ-

Фiнанси" (31 грудня 2018 року: ПрАТ "Свiт" та ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси"). Незважаючи 

на той факт, що Компанiя володiє лише 5% ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси", вона здiйснює 

повний операцiйний контроль над ним. 

Також протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, 

коли Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. 

Станом на 31 грудня деталi по вiдповiдним iнвестицiям були наступнi: 

Компанiя Країна Iндустрiя Частка, % Сума, 31 грудня 2019 р. Сума, 31 

грудня 2018 р. 

ПрАТ "Свiт" Україна Телекомунiкацiї 82,4% - 34 

ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси" Україна Телекомунiкацiї 5% 2 2 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз"* Україна Телекомунiкацiї 100% - 301 

 (*будь ласка, див. вище) 

У сiчнi 2019 року була здiйснена переоцiнка акцiй ПрАТ "Свiт". Переоцiнена 

вартiсть - 34 тис. грн. У зв'язку з цим iнвестицiя Компанiї у ПрАТ "Свiт" була 

переоцiнена станом на 31 грудня 2018 року. 10 квiтня 2019 року Компанiя продала 

дочiрню компанiю ПрАТ "Свiт". 

 

10. Основнi засоби 

Рух основних засобiв наведений нижче: 

 Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди Телекомунi-кацiйне обладнання та мережевi 

комутатори Iнше Незавершене будiвництво, невстанов-лене та демонтоване 

обладнання Всього 

Станом на 1 сiчня 2018 р. 

Первiсна вартiсть 405 736   248 457   85 504   47 747   787 444    

Накопичений знос (74 714) (75 514) (52 089) - (202 317) 

Чиста балансова вартiсть  

на 1 сiчня 2018 р.  331 022 172 943 33 415 47 747 585 127 

Надходження    - 19       15   72 556    72 556 

Перемiщення       44 367     7 161   7 127     (58 655)   - 

Вибуття        (13 004)  (61)  (1 936)   (6 218)   (21 219)   

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 29)  (23 336)   (36 929)   (10 314)  -

 (70 579)   

Знецiнення (Примiтка 29) -       -    -       (3 754)             

(3 754)   

Злиття компанiй (Примiтка 7)  1 350   2 408     58   20 108    23 924 

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.      340 399     145 522    28 350    71 784     586 055 

Станом на 31 грудня 2018 р. 

Первiсна вартiсть  437 148 260 722    88 240  71 784    857 894 

Накопичений знос  (96 749)    (115 200)    (59 890)   -  (271 839)   

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.  340 399    145 522  28 350   71 784     586 055 

Надходження               -         19         15       71 578   71 612 

Перемiщення               40 674  27 372      15 529     (83 575)   - 

Вибуття              (104 463) (2 140)  (5 037)   (13 541)      (125 181)   

Амортизацiйнi вiдрахування  

(Примiтка 29)         (24 469) (28 576) (17 262)        - (70 307)   

Знецiнення (Примiтка 29) -       -       -     955       955   

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р.  252 141    142 197      21 595    47 201     463 134    

Станом на 31 грудня 2019 р. 

Первiсна вартiсть 362 448      268 116 90 432     47 201   768 197 

Накопичений знос (110 307)    (125 919)    (68 837)   -  (305 063)   

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р. 252 141   142 197    21 595    47 201      463 134 

Станом на 31 грудня 2019 року не було основних засобiв в заставi, оскiльки кредит 

був повнiстю погашений в лютому 2018 року. 



Станом на 31 грудня 2019 року основнi засоби з первiсною вартiстю 59 225 тис. грн. 

(31 грудня 2018 року: 50 955 тис. грн.) були повнiстю замортизованi, але все ще 

використовувались Компанiєю. 

Якщо б основнi засоби облiковувались за методом iсторичної вартостi, їх балансова 

вартiсть на 31 грудня була б наступною: 

 2019 р. 2018 р. 

Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди 136 626    114 792 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 74 020 50 652 

Iнше 15 966 15 328 

Незавершене будiвництво, демонтаж обладнання 46 569 71 036 

Загальна балансова вартiсть 273 181 251 808 

Станом на 31 грудня 2019 року резерв переоцiнки, визнаний в iншому сукупному 

доходi, складав 179 476 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 274 084 тис. грн.). 

Компанiя визнає додатковi витрати на отримання договорiв з клiєнтами як актив, 

якщо вона сподiвається вiдшкодувати цi витрати (Примiтка 28). Серед таких витрат є 

частина комiсiйної винагороди агентам та частина оренди кол-центру, якi напряму 

стосуються отримання нових клiєнтiв. Цi витрати представленi у групi 

"Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори" вище. 

У 2019 роцi таких витрат було 650 тис. грн. (2018: 520 тис. грн.). Вони 

амортизуються за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з 

клiєнтом. 

У 2019 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 179 тис. грн (2018: 36 тис. грн.). 

Також Компанiя визнає активом витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом 

(Примiтка 28). Це наступнi витрати на пiдключення (якi напряму стосуються 

вiдповiдного договору). Зокрема, у 2019 роцi таких витрат було 876  тис. грн 

(2018: 1 120 тис. грн.). Вони амортизуються за прямолiнiйним методом протягом 

очiкуваного перiоду вiдносин з клiєнтом. У 2019 роцi вiдповiдна амортизацiя 

становила 303 тис. грн. (2018: 0 тис. грн.) Цi витрати представленi у групi 

"Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори" вище. 

 

11. Актив з права використання 

Рух активу з права використання наведений нижче: 

1.  Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди Iнше Всього 

Станом на 1 сiчня 2018 р.    

Первiсна вартiсть - - - 

Накопичений знос - - - 

Чистова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 р. - - - 

Ефект вiд застосування МСФЗ 16    398 747    1 356    400 103    

Вибуття                             (62 512)   (279)       (62 791)   

Амортизацiйнi вiдрахування  

(Примiтка 29)                    (29 798)   (207)        (30 005)   

Чистова балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.            306 437    870         307 307    

Станом на 31 грудня 2018 р.    

Первiсна вартiсть                 333 919     1 046     334 965    

Накопичений знос                (27 482)    (176)      (27 658)   

Чистова балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.             306 437     870         307 307   

Надходження      116 694            29 568          146 262   

Вибуття         (15 491)             (381)           (15 872)   

Амортизацiйнi вiдрахування  

(Примiтка 29)       (36 242)             (2 228)           (38 470)   

Чистова балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р.      371 398              27 829        399 227    

Станом на 31 грудня 2019 р.    

Первiсна вартiсть 433 693 30 078 463 771 

Накопичений знос (62 295) (2 249) (64 544) 

Чистова балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 371 398 27 829 399 227 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року у первiснiй вартостi не було змiнних 

орендних платежiв, якi залежать вiд iндексу чи ставки. Також не було оренди з 

гарантiями лiквiдацiйної вартостi або оренди, яка ще не почалася, по якiй у 

Компанiя є зобов'язання. 

Сума витрат, пов'язаних з орендою, щодо якої Компанiя  застосувала практичний 

прийом, описаний у параграфi 5а МСФЗ 16 (оренда зi строком менш нiж 12 мiсяцiв), 

становила 4 601 тис. грн. за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року (2018: 3 272 

тис.грн.).  

 

12. Нематерiальнi активи 

Рух нематерiальних активiв показаний нижче: 

 Програмне забезпе-чення Лiцензiї Iнше Невста-новлене програмне забезпе-

чення Всього 



Станом на 1 сiчня 2018 р. 

Первiсна вартiсть 69 614   7 391     3 723     2 183     82 911    

Накопичений знос  (62 593)    (2 511)    (3 655)    -        (68 759)    

Чиста балансова вартiсть  

на 1 сiчня 2018 р.   7 021     4 880      68         2 183      14 152    

Надходження            -         -             -       12 927 12 927 

Перемiщення            11 533 349 392      (12 274)              - 

Амортизацiйнi вiдрахування  

Примiтка 29)     (4 627)    (1 486)    (76)    -       (6 189)   

Злиття компанiй  

(Примiтка 7)      22          2 358        -   401        2 782 

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р. 13 949  6 102  384  3 237  23 672 

Станом на 31 грудня 2018 р. 

Первiсна вартiсть    48 097     12 484      3 862       3 237      67 680 

Накопичений знос  (34 148)    (6 382)    (3 478)   -    (44 008)   

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.  13 949  6 102  384  3 237  23 672 

Надходження                    -   -         -       14 546         14 546    

Перемiщення  11 809   2 641   95         (16 704)            (2 159)     

Амортизацiйнi вiдрахування  

(Примiтка 29)  (6 954)    (2 009)    (97)   -        (9 060)   

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р.  18 804     6 734     382     1 079     26 999    

Станом на 31 грудня 2019 р. 

Первiсна вартiсть    59 906    14 920        3 957       1 079         79 862    

Накопичений знос  (41 102)    (8 186)    (3 575)   ?      (52 863)   

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р.  18 804    6 734     382    1 079     26 999    

 

Основнi лiцензiї Компанiї станом на 31 грудня: 

Серiя i номер Покриття Лiцензiя Дата початку Дата закiнчення Чиста 

балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р. Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 

2018 р.     

ДЛ 000155 Регiональна Надання послуг фiксованого мiжнародного та мiжмiського 

телефонного зв'язку 2 квiтня 2016 року 1 квiтня 2021 року 1 454 2 545 

ДЛ 000735 Регiональна Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

 30 листопада 2016 року 29 листопада 2021 року 14 21 

ДЛ 000736 Регiональна Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

 30 листопада 2016 року 29 листопада 2021 року 76 116 

 

13. Товарно-матерiальнi запаси 

Нижче представленi товарно-матерiальнi запаси: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Товари 3 536 2 603 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1 161 1 793 

Iншi запаси 1 281 1 088 

Запаснi частини  307  613 

Паливо 124 133 

Всього товарно-матерiальних запасiв 6 409 6 230 

Протягом 2019 року 7 582 тис. грн. (2018: 9 528 тис. грн.) товарно-матерiальних 

запасiв були визнанi як витрати. Деталi даних витрат наступнi: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Утримання примiщень та транспортних засобiв (4 201) (4 652) 

Собiвартiсть клiєнтського обладнання  (467) (2 475) 

Витрати на маркетинг (323) (464) 

Обслуговування мережi (309) (294) 

Професiйнi витрати  (1) (2) 

Iншi витрати (2 281) (1 641) 

Всього (7 582) (9 528) 

Сума списання (уцiнки) товарно-матерiальних запасiв, визнана як витрати у 2019 

роцi становила 450 тис. грн. (2018: 183 тис. грн.). Сума списання (уцiнки) 

активiв, утримуваних для продажу, визнана як витрати у 2019 роцi, становила 88 

тис. грн. (2018: 399 тис. грн.). 

 

14. Iншi оборотнi активи 

Нижче представленi iншi оборотнi активи: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

ПДВ до отримання 3 578 6 182 

Iншi податки та обов'язковi платежi 2 523  92 

Всього iнших оборотних активiв 6 101 6 274 



 

15. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

Нижче представлена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Дебiторська заборгованiсть   

Торгова дебiторська заборгованiсть 125 634          106 277    

Резерв пiд зменшення корисностi (45 362)           (39 464)   

Торгова дебiторська заборгованiсть - чиста сума 80 272            66 813    

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 41 867 38 224 

Резерв пiд зменшення корисностi (485)                (485)   

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть - чиста сума 41 382        37 739    

Всього торгової та iншої дебiторської заборгованостi   121 654   104 552    

На звiтну дату торгова та iнша дебiторська заборгованiсть була деномiнована в 

наступних валютах: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Українська гривня 107 988 91 615 

Долари США 8 791 8 264 

Євро 4 875 4 673 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 121 654 104 552 

У сумi резерву пiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi вiдбулися наступнi змiни: 

 2019 р. 2018 р.  

Станом на 1 сiчня (39 949) (40 625) 

Нараховано резерву протягом року (Примiтка 29) (10 244) (10 742) 

Злиття компанiй (Примiтка 7) - (568) 

Суми, списанi протягом року як безнадiйнi 4 346 11 986 

Станом на 31 грудня (45 847) (39 949) 

Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та 

iншої дебiторської заборгованостi представлений нижче: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

 Торгова дебiторська заборго-ванiсть Iнша дебiторська заборго-ванiсть

 Торгова дебiторська заборго-ванiсть Iнша дебiторська заборгованiсть 

Непрострочена i незнецiнена дебiторська заборгованiсть:     

- Абонентiв - юридичних осiб 9 497 - 11 104 - 

- Абонентiв - фiзичних осiб - - - - 

- Операторiв 15 993 - 17 541 - 

- Iнших 33 7 356 4 12 182 

Всього непростроченої i незнецiненої  

дебiторської заборгованостi 25 523 7 356    28 649 12 182 

Простроченi та знецiненi статтi дебiторської заборгованостi (валова сума):   

- less than 30 days 15 090 - 17 369 - 

- 31-60 днiв 10 558 - 11 700 1 266 

- 61-90 днiв 6 806 - 4 291 - 

- 91-180 днiв 8 680 - 6 442 - 

- 181-270 днiв  8 032 - 5 071 - 

- 271-360 днiв 5 013 - 4 992 - 

- понад 360 днiв 45 932 34 511 27 763 24 776 

Всього простроченої i знецiненої  

дебiторської заборгованостi 100 111 34 511 77 628 26 042 

Резерв пiд зменшення корисностi (45 362) (485) (39 464) (485) 

Всього 80 272 41 382 66 813 37 739 

У Компанiї вiдсутня значна концентрацiя кредитного ризику, оскiльки клiєнтська 

база Компанiї є високодиверсифiкованою  i керiвництво здiйснює регулярний 

монiторинг здатностi клiєнтiв погасити їх заборгованiсть. 

Також Компанiя має довгострокову торгову дебiторську заборгованiсть, яка 

представляє собою довгострокову частину дебiторської заборгованостi за продане в 

розстрочку клiєнтське обладнання, i яка оцiнюється за амортизованою вартiстю 

(дисконтується). Станом на 31 грудня 2019 року довгострокова торгова дебiторська 

заборгованiсть становила 1 520 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 3 340 тис. грн). 

 

16. Передоплати 

 Нижче представленi передоплати: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Аванси виданi 17 644 14 961 

Витрати майбутнiх перiодiв та iнше 541 362 

Всього передоплат 18 185 15 323 

 

17. ОВДП 

28 вересня 2018 року ММДС (дочiрнє пiдприємство Компанiї на той момент) придбало 

доларовi облiгацiї внутрiшньої державної позики (т.зв. "ОВДП"), емiтованi у 

доларах США, з номiнальною цiною 1 000 доларiв США за 1 ОВДП. Сума, заплачена за 



придбанi ОВДП, становила 149 216 тис. грн. У листопадi 2018 року, коли вiдбулося 

влиття ММДС у Компанiю, цi ОВДП стали частиною поточних активiв Компанi. 

Деталi придбання станом на 28 вересня 2018 року наступнi: 

Код ОВДП Номiнальний купон, % рiчних Ефективна ставка вiдсотку, % Кiлькiсть, 

шт.  

Загальна номiнальна цiна, тис. дол. США Строк погашення 

UA4000201453 н.д. 4,19% 2 500 2 500 19 червня 2019 р. 

UA4000198469 5,34% 4,50% 2 800 2 800 10 липня 2019 р. 

Всього   5 300 5 300  

Цей фiнансовий iнструмент оцiнюється методом амортизованої вартостi. Станом на 31 

грудня 2018 року вартiсть цих ОВДП була наступною: 

Код ОВДП    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. грн. 

UA4000201453  2 449 67 810 

UA4000198469  2 816 77 963 

Всього    5 265 145 773 

Також протягом 2018 року були нарахованi наступнi доходи та витрати: 

Стаття доходу/витрат    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. 

грн. 

Процентнi доходи    68     1 903 

Ефект дисконтування, дохiд/(витрати)(8)    (228) 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi  n/a   (3 229) 

Всього    60 (1 554) 

Протягом 2019 року були нарахованi наступнi доходи та витрати: 

Стаття доходу/витрат    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. 

грн. 

Процентнi доходи  71    1 913 

Ефект дисконтування, дохiд/(витрати)36     959  

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi  n/a    (6 712) 

Всього    106 (3 840) 

14 червня 2019 року вiдбувся продаж ОВДП компанiї, що знаходиться пiд спiльним 

контролем, за 141 810 тис. грн. Загальний прибуток вiд продажу склав 1 790 тис. 

грн., що вiдображено в статтi "Iншi витрати" (Примiтка 29). 

 

18. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на звiтну дату грошовi кошти та їх еквiваленти були наступними: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Залишки на поточних банкiвських рахунках 71 215 131 785 

Короткостроковi депозити 35 000 150 000 

Всього грошових коштiв та еквiвалентiв 106 215 281 785 

У 2019 роцi вiдсотки по залишкам на поточних банкiвських рахунках були 

фiксованими, зi ставкою вiд 9% до 11% (2018: вiд 9,5% до 11%). 

Короткостроковi депозити на 31 грудня 2019 року складаються з депозиту в ПУМБ з 

вiдстоковою ставкою 10% рiчних та строком погашення 15 сiчня 2020 року (31 грудня 

2018: в Альфа-банку з вiдсотковою ставкою 19,2% рiчних та строком погашення 01 

квiтня 2019 року). Цi депозити були повнiстю погашенi на вiдповiднi дати. 

Станом на звiтну дату грошовi кошти та їх еквiваленти були деномiнованi в таких 

валютах: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Українськi гривнi 51 305 267 847 

Євро 10 292 3 472 

Долари США 44 618 10 466 

Всього грошових коштiв та еквiвалентiв 106 215          281 785 

Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв не були 

простроченими чи знецiненими. 

 

19. Акцiонерний капiтал 

 Кiлькiсть акцiй, шт. Акцiонерний капiтал 

Станом на 31 грудня 2018 р. 85 243 867 852 439 

Станом на 31 грудня 2019 р. 85 243 867 852 439 

Станом на 31 грудня 2019 року авторизований та повнiстю оплачений акцiонерний 

капiтал складав 85 243 867 звичайних акцiй (31 грудня 2018 року: 85 243 867) з 

номiнальною вартiстю 10 гривень за акцiю. 

Прибуток на акцiю: 

Рiк Середньорiчна кiлькiсть акцiй, шт. (Збиток)/ прибуток, 

тисяч гривень (Збиток)/ прибуток на 1 акцiю, гривень 

2018 85 243 867 (16 883) (0,1981) 

2019 85 243 867 (57 402) (0,6734) 

Компанiя розподiляє отриманий прибуток як дивiденди або переводить його в резерви 

на пiдставi своєї фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку. 

 



20. Резерв переоцiнки 

Змiни у резервi переоцiнки були наступними: 

Залишок на 1 сiчня 2018  319 786   

Злиття компанiй (Примiтка 7)  1 900 

Iнший сукупний дохiд за рiк (переоцiнка основних засобiв)  (310) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв  (47 292) 

Залишок на 31 грудня 2018  274 084      

Iнший сукупний дохiд за рiк (переоцiнка основних засобiв)  22 046) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв  (72 562)   

Залишок на 31 грудня 2019  179 476    

Сума рекласифiкацiї з резерву переоцiнки до непокритих збиткiв дорiвнює рiзницi 

мiж амортизацiєю на дооцiнений актив i амортизацiєю, визначеною на основi 

собiвартостi цього актива (зiгдно з МСБО 12.64). 

 

21. Позики 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Довгостроковi позики   

Iншi довгостроковi позики 3 190 3 678 

Мiнус поточна частина довгострокових позик (835) (960) 

Всього довгостроковi позики 2 355 2 718 

Поточнi позики   

Поточна частина довгострокових позик 835 960 

Всього поточнi позики 835 960 

Всього позик 3 190 3 678   

Нижче вказанi термiни погашення довгострокових позик Компанiї: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Довгостроковi позики з термiном погашення:  

- Вiд 1 до 2 рокiв 289 364 

- Вiд 2 по 5 рокiв 969 1 164 

- Понад 5 рокiв 1 097 1 190 

Всього позик 2 355 2 718 

Станом на 31 грудня 2019 року не було основних засобiв в заставi, оскiльки кредит 

був повнiстю погашений в лютому 2018 року. 

 

22. Оренднi зобов'язання 

Оренднi зобов'язання представленi нижче: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.  

Довгостроковi 350 455 267 745 

Короткостроковi  100 697 62 405 

Всього орендних зобов'язань 451 152 330 150 

У 2019 роцi процентнi витрати по орендним зобов'язанням становили 69 368 тис. грн. 

(2018: 62 973 тис. грн.). 

У 2019 роцi загальний обсяг вiдтоку грошових коштiв за оренду становив 79 401 тис. 

грн. (2018: 70 228 тис. грн.), зокрема 2 048 тис. грн. щодо короткострокової 

оренди (2018: 2 427 тис. грн.), 7 985 тис. грн. (2018: 4 828 тис. грн.) щодо 

оплати тiла орендних зобов'язань та 69 368 тис. грн. (2018: 62 973 тис. грн.) щодо 

оплати вiдсоткiв орендних зобов'язань. 

 

23. Iншi зобов'язання 

Iншi зобов'язання представленi нижче: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.  

Нарахування по невикористаним вiдпусткам 5 913 10 070 

Нарахованi премiї 12 477 15 820 

Всього iнших зобов'язань   18 390   25 890 

 

4. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Нижче наведена кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 

кредиторська заборгованiсть: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.  

Торгова кредиторська заборгованiсть   

Торгова кредиторська заборгованiсть  28 956       20 526  

Нарахованi витрати 11 743                   11 785 

Кредиторська заборгованiсть за придбання основних  

засобiв та нематерiальних активiв 5 806                   21 747 

Всього торгової кредиторської заборгованостi 46 505 54 058 

Всього торгової на iншої кредиторської заборгованостi 46 505 54 058 

Станом на звiтну дату торгова кредиторська заборгованiсть була деномiнована в 

таких валютах: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.  

Українська гривня 39 557 44 863 

Євро 3 280  3 695  



Долари США 2 981 4 783 

Росiйськi рублi 687 717 

Всього торгової кредиторської заборгованостi 46 505 54 058 

 

25. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

Валовi суми фiнансових активiв i зобов'язань, якi пiдлягають взаємозалiку, 

представленi в таблицi: 

Станом на 31 грудня 2019 р.  

Валова сума Валова сума взаємозалiку, визнана в звiтi про фiнансовий стан Чиста 

сума, представлена в звiтi про фiнансовий стан 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 15) 123 166  (1 512)

 121 654 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 24) (48 017)  1 512   (46 

505) 

Станом на 31 грудня 2018 р.  

Валова сума Валова сума взаємозалiку, визнана в звiтi про фiнансовий стан Чиста 

сума, представлена в звiтi про фiнансовий стан 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 15) 106 503  (1 951)

 104 552 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 24) (56 009)  1 951   (54 

058) 

Фiнансовi активи та зобов'язання пiдлягають взаємозалiку у випадку, коли договори 

мiж Компанiєю та контрагентом дозволяють розрахунок в результатi взаємозалiку 

вiдповiдних фiнансових активiв та зобов'язань в разi узгодження такого 

взаємозалiку. У разi вiдсутностi такого узгодження фiнансовi активи та 

зобов'язання погашаються в валових сумах. Основнi угоди з взаємозалiком - це угоди 

з нацiональними операторами. 

 

26. Доходи майбутнiх перiодiв 

Доходи майбутнiх перiодiв складаються з поточних та довгострокових. 

Поточнi доходи майбутнiх перiодiв включають: i) разову плату за пiдключення, що 

включається до складу доходу протягом очiкуваного строку вiдносин Компанiї з 

абонентом; ii) дохiд вiд абонентiв з рiчною платою за послуги, що надаються 

Компанiєю, та включаються до складу доходу рiвномiрно протягом року; iii) 

короткострокову частину компенсацiї, отриманої вiд українських мобiльних 

операторiв на конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц (згiдно з планом 

конверсiї). Змiни в розрiзi цих категорiй були наступними: 

 Разова плата за пiдключення   

Компенсацiя на конверсiю (короткострокова частина) Всього     

Станом на 1 сiчня 2018 р. 8 481  - 8 481 

Змiна в облiкових оцiнках 7 433  - 7 433 

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7) -  17 098 17 098 

Визнано протягом року 242  2 339 2 581 

Вiднесено до складу доходу (5 445)  - (5 445)  

Станом на 31 грудня 2018 р. 10 711  19 437 30 148   

  

Визнано протягом року 1 384  1 175 2 559 

Вiднесено до складу доходу (4 866)  (1 156) (6 022) 

Станом на 31 грудня 2019 р. 7 229  19 456 26 685 

Змiна в облiкових оцiнках стосується змiни у очiкуваному перiодi вiдносин з 

клiєнтом (Примiтка 4). 

Довгостроковi доходи майбутнiх перiодiв - це цiльове фiнансування, отримане на 

конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц, яке має бути витрачене у 

майбутньому (згiдно з планом конверсiї) (Примiтка 7). 

 

27. Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання станом на 31 грудня були наступними: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

ФIНАНСОВI АКТИВИ 

Борговi iнструменти за амортизованою вартiстю: 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 15) 121 654 104 552 

ОВДП (Примiтка 17) - 145 773   

Всього фiнансових активiв 121 654 250 325 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Iншi фiнансовi зобов'язання за амортизованою вартiстю, iншi, нiж позики: 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 24) 46 505 54 058 

Iнша поточна заборгованiсть - 70 072 

Оренднi зобов'язання (Примiтка 22) 451 152 330 150   

Всього iнших фiнансових зобов'язань 497 657 454 280 

 



28. Дохiд 

Нижче представлений аналiз доходу за категорiями: 

 2019 р.  2018 р. 

Дохiд вiд надання послуг оптовим клiєнтам       159 361    192 706 

Дохiд вiд надання послуг роздрiбним клiєнтам:  

- Телефонiя                151 681                184 852 

- Широкосмуговий доступ до Iнтернету            167 433     148 300  

- Передача даних                  19 677                  18 873 

- IPTV                    5 794                      6 118   

- Обслуговування телекомунiкацiйних мереж    31 724                    26 548   

- Продаж товарно-матерiальних запасiв 99 788 31 110 

- Iншi доходи                  25 661                     29 498   

Всього доходу 661 119 638 005 

Аналiз доходу по регiонам представлений нижче: 

 2019 р. 2018 р. 

Виручка вiд продажу на внутрiшньому ринку 568 062                 533 638  

Виручка вiд продажу на зарубiжному ринку 93 057                 104 367 

Всього доходу 661 119 638 005 

Компанiя визнає додатковi витрати на отримання договорiв з клiєнтами як актив, 

якщо вона сподiвається вiдшкодувати цi витрати. Серед таких витрат є частина 

комiсiйної винагороди агентам та частина оренди кол-центру, якi напряму стосуються 

отримання нових клiєнтiв. Цi витрати представленi у групi "Телекомунiкацiйне 

обладнання та мережевi комутатори", яка є частиною основних засобiв (Примiтка 10). 

У 2019 роцi таких витрат було 650 тис. грн (2018: 520 тис. грн.). Вони 

амортизуються за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з 

клiєнтом. 

У 2019 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 179 тис. грн (2018: 36 тис. грн.). 

Також Компанiя визнає активом витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом. 

Це наступнi витрати на пiдключення (якi напряму стосуються вiдповiдного договору). 

Зокрема, у 2019 роцi таких витрат було 876 тис. грн (2018: 1 120 тис. грн.). Вони 

амортизуються за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з 

клiєнтом. У 2019 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 303 тис. грн. (2018: 0 тис. 

грн.). Цi витрати представленi у групi "Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi 

комутатори" , яка є частиною основних засобiв (Примiтка 10). 

 

29. Операцiйнi витрати, чиста сума 

 2019 р. 2018 р.   

Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату  (229 089)          

(220 557)    

Амортизацiя (Примiтки 10,11,12) (117 837)          (106 774)    

Собiвартiсть проданих товарно-матерiальних запасiв (90 859) (35 564) 

Витрати на взаємоз'єднання  (81 449)            (93 603)    

Утримання примiщень та транспортних засобiв  (39 673)            (38 509)    

Оренда каналiв  (30 718)            (33 581)    

Технiчне обслуговування абонентських лiнiй, пiдключених через мережу Укртелекому

 (16 691) - 

Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi (Примiтка 15) (10 244)            

(10 742)    

Обслуговування мережi  (8 289)            (13 210)    

Оренда кол-центру  (5 966)               (8 913)    

Професiйнi витрати  (5 661)               (6 428)    

Охорона  (5 552)               (5 498)    

Собiвартiсть телевiзiйного контенту  (4 911)               (4 906)    

Витрати на маркетинг  (2 705)               (3 571)    

Комiсiйнi винагороди агентам  (2 412)               (2 167)    

Короткострокова оренда (2 048) (2 427) 

Собiвартiсть клiєнтського обладнання (699)               (2 485)    

Списання (уцiнка) товарно-матерiальних запасiв (Примiтка 12) (538) (582) 

Знецiнення необоротних активiв (Примiтка 10) 955               (3 754)    

Iншi витрати  (2 127)            (6 652)    

Iншi операцiйнi доходи  -             5 074 

Всього операцiйних витрат, чиста сума (656 513) (594 849) 

До складу витрат на персонал в 2019 роцi включенi витрати по єдиному соцiальному 

внеску в розмiрi 37 247 тис. грн. (2018 рiк: 34 101 тис. грн.). 

 

30. Фiнансовi доходи та витрати, чиста сума 

 2019 р. 2018 р. 

Процентнi доходи 25 895 5 008 

Процентнi витрати:   

- банкiвськi позики - (1 105) 

- оренднi зобов'язання (69 368) (62 973) 



Iншi фiнансовi витрати (28 106) (72) 

Всього фiнансових доходiв i витрат, чиста сума (71 579) (59 142) 

 

31. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: 

 2019 р. 2018 р. 

Витрати з поточного податку на прибуток - - 

(Дохiд)/витрати з вiдстроченого податку на прибуток (22 866) (20) 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток (22 866) (20) 

Iнший сукупний дохiд 2019 р. 2018 р. 

Ефект вiдстроченого податку на прибуток в результатi переоцiнки основних засобiв

 4 839 (350) 

Витрати з податку на прибуток 4 839 (350) 

Прибутки Компанiї пiдлягають оподаткуванню податком на прибуток в Українi. 

В 2019 роцi податок на прибуток пiдприємств в Українi стягувався з суми 

оподатковуваного доходу за вирахуванням витрат, що зменшують оподатковувану базу, 

за ставкою 18% (2018: 18%). 

Звiрка очiкуваного i фактичного податку на прибуток представлена нижче: 

 2019 р. 2018 р. 

Прибуток/(збиток) до оподаткування, в тому числi: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування (80 268) (16 903) 

Теоретичнi витрати/(доходи) з податку на прибуток за ставкою 18%  14 448

 3 043 

Вплив статей, що не враховуються або не включаються для цiлей оподаткування:   

Витрати, якi не включаються до витрат у податковому облiку (72) 247 

Iншi рiзницi мiж очiкуваним та фактичним податком на прибуток 8 490 (3 270) 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток 22 866 20 

 31 грудня 2019 р.  Вiднесено до прибутку або збитку Вiднесено до 

iншого сукупного доходу 31 грудня 2018 р.  

Вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування   

Дебiторська заборгованiсть  8 585 1 481 - 7 104 

Накопиченi податковi збитки  45 218 144 - 45 074 

Вплив тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування   

Основнi засоби  (21 511) 21 241 4 839 (47 591) 

Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/актив 32 292 22 866 4 839

 4 587 

 31 грудня 2018 р.  Вiднесено до прибутку або збитку Вiднесено до 

iншого сукупного доходу 31 грудня 2017 р.  

Вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування   

Дебiторська заборгованiсть  7 104 202 - 6 902 

Накопиченi податковi збитки  45 074 (9 583) - 54 657 

Вплив тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування   

Основнi засоби  (47 591) 9 401 (350) (56 642) 

Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/актив 4 587 20 (350) 4 917 

Причини тимчасових рiзниць були наступними : 

Основнi засоби та нематерiальнi активи - вiдмiнностi в методах амортизацiї, 

термiнах корисного використання та в змiнi балансової вартостi в результатi 

переоцiнки основних засобiв; 

Iншi нефiнансовi зобов'язання, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, торгова 

та iнша кредиторська заборгованiсть та доходи майбутнiх перiодiв - вiдмiнностi в 

перiодi визнання; 

Накопиченi податковi збитки - включають вiдстрочений податковий актив визнаний 

щодо накопичених ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" станом на 31 грудня 2019 року податкових 

збиткiв в сумi 251 215 тис. грн. В 2018 роцi Компанiя визнала вiдстрочений 

податковий актив в сумi 52 179 тис. грн. щодо накопичених податкових збиткiв, з 

яких 144 тис. грн. було використано в 2019 роцi. 

Компанiя не визнала вiдстрочений податок, пов'язаний з її iнвестицiями у дочiрнє 

пiдприємство, оскiльки вона не може контролювати термiни та реалiзацiю цiєї 

тимчасової рiзницi. 

 

32. Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики 

 Податкове законодавство. Податкове i митне законодавство України може тлумачитися 

по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з 

тлумаченням цього законодавства керiвництвом Компанiї  i його застосування в ходi 

дiяльностi Компанiї, i iснує можливiсть того, що операцiї i дiяльнiсть, якi в 

минулому не оскаржувались, будуть оскарженi. В результатi податковими органами 

можуть бути нарахованi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. 

Вiдповiднi органи мають право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах 

протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрка 

може стосуватися довших перiодiв. 



Судовi процедури. Час вiд часу Компанiя стає стороною ясудових розглядiв i 

позовiв. Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2019 року Компанiя не понесе 

iстотних збиткiв внаслiдок неврегульованих судових розглядiв. 

Зобов'язання по капiтальним видаткам i зобов'язання по закупiвлям. Станом на 31 

грудня 2019 року Компанiя не має iстотних договiрних зобов'язань за капiтальними 

видатками та iстотних зобов'язань iз закупiвель. 

Активи, переданi в заставу, та активи з обмеженим використанням. Станом на звiтну 

дату Компанiя не має активiв в заставi. Дотримання особливих умов. Компанiя може 

мати певнi особливi умови договору, в основному пов'язанi з договорами позик. 

Недотримання цих умов може призвести до негативних наслiдкiв для Компанiї, 

включаючи зростання вартостi позик, оголошення дефолту та вимоги негайного 

повернення позик. Станом на 31 грудня 2019  Компанiя виконувала вказанi вимоги. 

  

33. Управлiння фiнансовими ризиками 

 Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється централiзовано щодо 

фiнансових ризикiв, якi включають ринковий ризик (валютний ризик i ризик 

процентної ставки), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Основними цiлями 

управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику i встановлення 

контролю над тим,щоб цi лiмiти не перевищувались. 

Кредитний ризик. Кредитний ризик пов'язаний з наданням Компанiєю послуг на 

кредитних умовах, а також з iншими операцiями з контрагентами, якi призводять до 

виникнення фiнансових активiв, в основному, в результатi продажу товарiв i послуг. 

Згiдно з українським законодавством, послуги фiксованого телефонного зв'язку 

повиннi надаватися на кредитних умовах; при цьому по вiдношенню до iнших 

телекомунiкацiйних послуг обмеження не встановленi. 

Максимальна сума, що пiдпадає пiд кредитний ризик за класами активiв Компанiї, 

дорiвнює балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан: 

 31 грудня 2019 р.  31 грудня 2018 р.  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 15) 

- Торгова дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi  80 272 66 

813 

- Iнша дебiторська заборгованiсть 41 382 37 739 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 18) 

- Грошовi кошти та їх еквiваленти 106 215          281 785 

Загальна максимальна сума, яка пiдпадає пiд кредитний ризик 227 869 386 

377 

 Концентрацiя кредитного ризику. Компанiя не встановлює лiмiти щодо суми ризику, 

пов'язаного з окремими клiєнтами (контрагентами) або групами клiєнтiв 

(контрагентiв), оскiльки характер телекомунiкацiйних послуг передбачає вкрай 

незначну концентрацiю кредитного ризику: станом на 31 грудня 2019 року загальна 

сума дебiторської заборгованостi вiд 10 найбiльших клiєнтiв склала 24 499 тис. 

грн. (31 грудня 2018 року: 19 617 тис. грн.), що становить 31% (31 грудня 2018 

року: 29%) вiд загальної суми торгової дебiторської заборгованостi. При цьому 

максимальна сума заборгованостi вiд одного контрагента на 31 грудня 2019 року 

становила 4 260 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 3 113 тис. грн.). 

Дана дебiторська заборгованiсть вiдноситься до оптових дебiторiв (операторiв). 

Залишок торгової дебiторської заборгованостi на 31 грудня 2019 року в загальнiй 

сумi 55 751 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 47 196 тис. грн.) розподiлено мiж 

приблизно 388 тис. роздрiбних клiєнтiв (31 грудня 2018 року: понад 317 тис. 

роздрiбних клiєнтiв). 

Компанiя вживає активних заходiв для контролю щодо дотримання строкiв погашення 

дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв. У Фiнансовiй дирекцiї Компанiї створено 

спецiальний Вiддiл кредитного контролю, в обов'язки якого входить монiторинг 

прийнятного рiвня кредитного ризику. 

Крiм того, керiвництво аналiзує термiни виникнення торгової дебiторської 

заборгованостi i контролює простроченi суми,включаючи розробку програм 

реструктуризацiї. 

У бiльшостi випадкiв клiєнти зобов'язанi здiйснювати платежi протягом 20 днiв 

пiсля того, як послуги були їм наданi Компанiєю. Пiсля закiнчення 20-денного 

термiну Компанiя починає використовувати механiзми, передбаченi законодавством 

України, а також застосовувати процедури, спрямованi на повернення дебiторської 

заборгованостi. Такi механiзми включають, крiм iншого, судовi процеси, залучення 

зовнiшнiх спецiалiзованих колекторських органiзацiй для повернення заборгованостi 

i переговори про реструктуризацiю заборгованостi. 

Ринковий ризик. Компанiї властивий ринковий ризик. Ринковi ризики виникають у 

зв'язку з вiдкритими позицiями (a) iноземних валют, (b) процентними активами та 

зобов'язаннями, (c) пайовими iнвестицiями, якi великою мiрою залежать вiд 

загальних та конкретних ринкових змiн. Керiвництво встановлює прийнятний рiвень 

ризику, який вiдстежується щодня. Однак застосування такого пiдходу не запобiгає 

збиткам понад встановлений рiвень в разi значних ринкових змiн. 



Валютний ризик. Компанiї властивий вплив валютного ризику, оскiльки її монетарнi 

активи та зобов'язання або безпосередньо деномiнованi в iноземнiй валютi 

(переважно в доларах США i євро), або їх еквiвалент в українськiй гривнi схильний 

до впливу динамiки валютного курсу. 

В представленiй нижче таблицi наведено чутливiсть прибутку до оподаткування 

Компанiї (у зв'язку зi змiнами у справедливiй вартостi монетарних активiв та 

зобов'язань) до можливої змiни обмiнних курсiв, за умови незмiнностi iнших 

величин: 

 2019 р. 2018 р. 

 Курс гривнi знецiнився/ укрiпився на Збiльшення/ (зменшення) прибутку до 

оподаткування Курс гривнi знецiнився/ укрiпився на Збiльшення/ (зменшення) 

прибутку до оподаткування 

Долари США 10% 5 071 10% 1 395 

Євро 10% 1 116 10% 445 

Росiйськi рублi 10% (81) 10% (72)     

 Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство може 

стикатися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня 

пiддається цьому ризику в зв'язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових 

коштiв. Що стосується полiтики, то управлiння лiквiднiстю здiйснюється кiнцевою 

материнською компанiєю. У випадку недостатньої чи надмiрної лiквiдностi окремих 

юридичних осiб Група СКМ перемiщує ресурси та кошти мiж компанiями Групи СКМ для 

досягнення оптимального фiнансування бiзнес-потреб кожного суб'єкта 

господарювання. Керiвництво аналiзує помiсячнi прогнози грошових потокiв Компанiї, 

а також звiти по грошовим потокам i касовiй позицiї за тиждень. 

Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає використання процедур бюджетування 

грошових потокiв i контролю помiсячних бюджетiв, вiдповiдальнiсть за якi покладена 

на власникiв бюджетiв, i проведення щомiсячного детального аналiзу виконання 

бюджету, вiдповiдальнiсть за який покладено на керiвництво. 

Вiдповiдальнiсть за аналiз i управлiння щоденною лiквiднiстю Компанiї несе 

Казначейство в складi Фiнансової дирекцiї. Казначейство готує помiсячнi прогнози 

грошових коштiв,контролює отримання коштiв i щодня встановлює лiмiти витрат 

грошових коштiв, про що повiдомляє пiдроздiли Компанiї. Крiм того, Казначейство 

постiйно контролює наявнiсть кредитного фiнансування, наприклад, овердрафту, 

достатнього для забезпечення потреб Компанiї. 

Компанiя використовує спецiальну контрольну форму, яка встановлює порядок 

прийняття нових зобов'язань (договору i замовлення на закупiвлi) i виконання таких 

зобов'язань (дозволу на оплату), для того щоб всi потенцiйнi зобов'язання Компанiї 

затверджувалися представником Фiнансової дирекцiї, а суттєвi операцiї 

затверджувалися Генеральним директором (договори на суму понад 10 тис. грн.). 

Одним з фiнансових критерiїв видачi дозволу є вплив потенцiйного зобов'язання на 

лiквiднiсть Компанiї. 

Нижче в таблицi показанi фiнансовi зобов'язання Компанiї станом на 31 грудня 2019 

року в розрiзi термiнiв погашення у вiдповiдностi до умов договорiв. Суми,показанi 

в таблицi, - це недисконтованi грошовi потоки згiдно з договорами, в тому числi 

загальна сума фiнансових зобов'язань (до вирахування майбутнiх фiнансових витрат). 

Якщо сума до сплати не є фiксованою, то сума, яка пiдлягає розкриттю, 

визначається, виходячи з умов, якi iснують станом на кiнець звiтного перiоду. 

Виплати в валютi перераховуються за офiцiйними курсами, встановленими Нацiональним 

банком України на кiнець звiтного перiоду. 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 

грудня 2019 року: 

На вимогу i до 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв -5 рокiв Понад 5 рокiв Всього  

Оренднi зобов'язання  

(Примiтка 22) 27 067 73 630 292 817 57 638 451 152 

Зобов'язання з фiнансової допомоги 581 254 1 402  953   3 190 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  

(Примiтка 24) 46 505 - - - 46 505 

Всього майбутнiх платежiв, в тому числi майбутнiх виплат основної суми зобов'язань 

i вiдсоткiв по ним 74 153 73 884 294 219 58 591 500 847 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 

грудня 2018 року: 

На вимогу i до 3 мiсяцiв  3-12 мiсяцiв  12 мiсяцiв -5 рокiв Понад 5 рокiв Всього  

Оренднi зобов'язання  

(Примiтка 22) 16 764 45 641 186 733 81 011 330 150 

Зобов'язання з фiнансової допомоги 626 224 685 1 528 1 190 228 029 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  

(Примiтка 24) 52 442 1 616   - - 54 058 

Всього майбутнiх платежiв, в тому числi майбутнiх виплат основної суми зобов'язань 

i вiдсоткiв по ним 69 833 271 942 188 261 82 201 612 237 



Процентний ризик. Компанiя пiдпадає пiд ризик у зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi 

потоки. 

Ризик змiни процентної ставки, на який наражається Компанiя, пов'язаний з 

короткостроковими позиками. Позики, залученi за змiнною процентною ставкою, 

пiддають Компанiю ризику процентної ставки грошових потокiв; позики, залученi за 

фiксованою процентною ставкою, пiддають Компанiю ризику змiни справедливої 

вартостi процентної ставки.  

У Компанiї немає офiцiйно оформленої полiтики та процедур з управлiння ризиком 

процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним для дiяльностi 

Компанiї. Однак Компанiя контролює процентнi ставки за своїми фiнансовими 

iнструментами.  

Управлiння капiталом 

Метою Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Компанiї в 

якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i 

вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру 

капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури 

капiталу Компанiя може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, 

повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для 

зменшення суми боргу. 

Компанiя встановила певнi цiльовi фiнансовi показники i коефiцiєнти покриття, якi 

контролює на квартальнiй та рiчнiй основi, також вона може коригувати свою 

полiтику управлiння капiталом i показники в зв'язку iз змiною операцiйної 

дiяльностi, настроїв учасникiв ринку або стратегiї розвитку. В даний час 

управлiння капiталом Компанiї здiйснюється не на пiдставi даної фiнансової 

звiтностi. Компанiя використовує окрему фiнансову звiтнiсть своїх дочiрнiх 

компанiй, пiдготовлену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Протягом року не було нiяких змiн в пiдходах Компанiї до управлiння капiталом. 

Компанiя ще не визначила оптимальну для себе полiтику управлiння капiталом. 

 

34. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при 

здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими непов'язаними сторонами, за 

винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням 

справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному ринку. 

Компанiя визначила розрахункову справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, 

виходячи з наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, з використанням 

вiдповiдних методик оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою 

визначення розрахункової справедливої вартостi необхiднi суб'єктивнi судження. В 

Українi все ще спостерiгаються деякi явища, властивi ринку, що розвивається, а 

економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових ринках. 

Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати операцiї продажу за 

вимушено низькою цiною, яка є, таким чином, справедливою вартiстю фiнансових 

iнструментiв. При визначеннi ринкової вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво 

використовувало всю наявну ринкову iнформацiю. 

 

35. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду 

Наприкiнцi 2019 року з'явилися першi новини з Китаю про вiрус COVID-19 ("Корона"). 

У першi кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився свiтом, спричинивши збiй у 

бiзнесовiй та економiчнiй дiяльностi. 30 сiчня 2020 року, ВООЗ оголосила загрозу 

для здоров'я, а 11 березня 2020 року вона ж оголосила про всесвiтню пандемiю у 

зв'язку зi спалахом COVID-19. 17 березня 2020 року український парламент прийняв 

новi закони з цiллю пом'якшення впливу нового коронавiрусу. Вони скасовують деякi 

податковi вимоги з цiллю надання фiнансових послаблень для пiдприємств, 

працiвникiв та пенсiонерiв, яких зачепило сповiльнення економiки. З-помiж iншого, 

пропонується звiльнення вiд штрафiв за порушення податкового законодавства у 

перiод з 1 березня по 31 травня 2020 року. 

Оцiнку фiнансового ефекту на Компанiю на даний момент зробити не можна. 

Загальне очiкування серед бiльшостi учасникiв телекомунiкацiйної iндустрiї таке, 

що наслiдки вiрусу не будуть надто вiдчутнi до наступного етапу оголошення 

фiнансових результатiв, коли деякi невизначеностi i ефекти вiд заходiв, прийнятих 

країнами, стануть дещо зрозумiлiшими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНСОЛIДОВАНА ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ за 2019 рiк 

 

Консолiдований звiт про фiнансовий стан (у тисячах гривень) 

                 Прим. 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби   9                463 755    587 899    

Актив з права використання 10    399 227     307 307 

Нематерiальнi активи 11        24 939    21 491    

Вiдстроченi податковi активи 30    32 579     4 918 

Довгострокова торгова дебiторська  

заборгованiсть 14                1 520        3 340    

Iнвестицiї    1                     -        301    

Всього необоротних активiв      922 020    925 256        

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси 12   6 409       6 230    

Торгова та iнша дебiторська  

заборгованiсть 14               116 475      95 549    

Передоплата з поточного податку  

на прибуток                      37        37    

Передоплати 15                   18 401        14 890    

Грошовi кошти та їх  

еквiваленти 17                   106 244    281 795    

ОВДП 16                         -        145 773    

Iншi оборотнi активи 13        6 048        6 222    

Всього оборотних активiв    253 614    550 496    

Активи, утримуванi для продажу    29 985       818    

Всього активiв               1 205 619      1 476 570    

     

Капiтал    

Акцiонерний капiтал 18          852 439       852 439    

Резерв переоцiнки 19          179 476       274 084    

Непокритi збитки          (850 261)      (865 476)   

Капiтал, що належить  

власнику Групи               181 654      261 047   

Неконтрольована частка       (4 054)    (8 175)  

Всього капiталу                  177 600      252 872       

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики 20                       1 315      1 483    

Доходи майбутнiх перiодiв -  

довгостроковi 7                   471 494     472 912    

Довгостроковi оренднi  

зобов'язання 22               350 455   267 745    

Всього довгострокових зобов'язань 823 264     742 140        

Поточнi зобов'язання    

Позики 20                          835      960    

Фiнансова допомога, отримана вiд пов'язаних  

сторiн та материнської компанiї   8   -       224 351    

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв  11 106    12 166    

Торгова та iнша кредиторська  

заборгованiсть 23                 47 022    54 457    

Iнша поточна заборгованiсть   7        -   70 072 

Короткостроковi оренднi  

зобов'язання 22                 100 697     62 405    

Iншi зобов'язання 21             18 410     26 999    

Доходи майбутнiх перiодiв -  

поточнi 25                         26 685     30 148    

Всього поточних зобов'язань     204 755     481 558    

Всього зобов'язань           1 028 019     1 223 698    

Всього капiталу та зобов'язань  1 205 619     1 476 570    

 

Консолiдований звiт про сукупний дохiд (у тисячах гривень) 

 Прим. 2019 р. 2018 р. 

Дохiд 27               814 158 636 430 

Операцiйнi витрати 28  (804 685) (595 548) 

Операцiйний прибуток   9 473   40 882 

 

Фiнансовi доходи i витрати, чиста сума 29         (64 162)    (34 042) 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi, чиста сума (8 625)  (3 755) 



Прибуток/(збиток) до оподаткування               (63 314) 3 085 

 

Доходи/(витрати) з податку на прибуток 30     22 822      1 802 

Прибуток/(збиток) за рiк                  (40 492) 4 887 

 

Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власнику Групи           (44 616) 6 077 

Прибуток/(збиток) за рiк, що належить  

неконтролюючим учасникам  4 124    (1 190) 

     

Iнший сукупний дохiд, що не буде вiднесений до прибуткiв та збиткiв у наступних 

перiодах:    

Переоцiнка основних засобiв, за вирахуванням податкового ефекту (22 046) (310) 

Усього iнший сукупний дохiд, що не буде вiднесений до прибуткiв та збиткiв у 

наступних перiодах (22 046)  (310) 

Iнший сукупний дохiд, що може бути вiднесений до прибуткiв та збиткiв у наступних 

перiодах:    

Змiна в доходах майбутнiх перiодiв через змiни у очiкуваному перiодi вiдносин з 

клiєнтом  - (9 289) 

Iнший сукупний дохiд за рiк  - (13) 

Усього iнший сукупний дохiд, що може бути вiднесений до прибуткiв та збиткiв у 

наступних перiодах -  (9 302) 

Усього сукупний прибуток/(збиток) за рiк,  

за вирахуванням податкового ефекту  (62 538)   (4 725)  

     

Власник материнської компанiї  (44 616) (3 535) 

Неконтрольована частка           4 124    (1 190) 

Усього сукупний прибуток/(збиток) за рiк,  

за вирахуванням податкового ефекту  (62 538) (4 725) 

Довiдково: EBITDA 36              215 016 163 428 

 

Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (у тисячах гривень) 

                        Прим. 2019 р. 2018 р. 

Операцiйна дiяльнiсть    

Грошовi надходження вiд клiєнтiв    873 950    690 709    

Виплати постачальникам              (439 026)   (273 321)    

Оплати по короткостроковiй орендi 22 (4 601)    (3 272)    

Виплати спiвробiтникам та  

пов'язанi податки                  (238 786)   (219 835)    

ПДВ сплачений                      (81 877)    (64 413)    

Iншi податки сплаченi              (4 841)    (4 908)    

Чистi грошовi кошти вiд операцiйної  

дiяльностi                           104 819     124 959    

 

Iнвестицiйна дiяльнiсть    

Придбання основних засобiв i нематерiальних активiв  (83 501)    (97 380)    

Надходження вiд продажу основних засобiв  -      8 174    

Об'єднання бiзнесу  7  16 225  403 974 

Вибуття дочiрнiх пiдприємств  7 (9 151) - 

Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi (76 427)   314 768    

     

Фiнансова дiяльнiсть    

Погашення кредитiв   8 -    (45 728)    

Вiдсотки отриманi   26 020     34 392    

Вiдсотки сплаченi   8 -    (1 140)    

Фiнансова допомога видана  (6)    (450)    

Повернення фiнансової допомоги виданої   -     57 988    

Фiнансова допомога отримана   8  69 788     117 570    

Погашення фiнансової допомоги отриманої   8 (358 165)    (117 570)    

Оплати орендних зобов'язань - тiло 22 (7 985)    (4 828)    

Оплати орендних зобов'язань - вiдсотки 22 (69 368)    (62 973)    

Продаж/купiвля ОВДП 16 141 810    (149 216)    

Чистi грошовi кошти, використанi в фiнансовiй дiяльностi (197 906)   (171 955)    

Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв  

та їх еквiвалентiв (169 514) 267 772 

     

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року 17  281 795     14 508    

Вплив змiни валютних курсiв на грошовi кошти  

та їх еквiваленти  (6 037)    (485)    

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року 17  106 244     281 795    

 

 



Консолiдований звiт про змiни у власному капiталi (у тисячах гривень) 

         Належить власнику Групи         Неконтрольована частка    Всього 

 Акцiонерний капiтал Резерв переоцiнки Непокритi збитки Всього   

Залишок на 1 сiчня 2018  

                          852 439  318 987 (798 409) 373 017  105   373 122 

Прибуток/(збиток) за рiк -      -       6 077      6 077   (1 190)    4 887 

Iнший сукупний дохiд за рiк -     (310)     (9 302) (9 612)      -    (9 612)     

Усього сукупний прибуток/(збиток) за рiк,  

за вирахуванням податкового ефекту - (310) (3 225)   (3 535)  (1 190)    (4 725)     

Об'єднання бiзнесу -   1 900    (110 335)  (108 435)  (7 090)  (115 525) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв -   (46 493)  46 493      -          -           

Залишок на 31 грудня 2018 

                   52 439   274 084    (865 476)   261 047   (8 175)   252 872 

Прибуток/(збиток) за рiк -       -      (44 616)  (44 616) 4 124  (40 492) 

Iнший сукупний дохiд за рiк -    (22 046) -    (22 046) -   (22 046) 

Усього сукупний прибуток/(збиток) за рiк,  

за вирахуванням податкового ефекту  - (22 046) (44 616) 66 662) 4 124 (62 538)  

Об'єднання бiзнесу    -       -    (203 784) (203 784) -  (203 784) 

Вибуття дочiрнiх пiдприємств - -    191 053  191 053   (3)   191 050 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв- (72 562) 72 562     -        -        - 

Залишок на 31 грудня 2019  

                 852 439 179 476  (850 261)   181 654  (4 054) 177 600 

 

 

ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI (у тисячах гривень) 

 

1. ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" та його дiяльнiсть 

ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" (далi - Компанiя) є приватним акцiонерним товариством, що 

зареєстроване в Українi згiдно з українським законодавством. Компанiя та її 

дочiрнi компанiї (далi разом - Група) знаходяться у власностi Ucomline Holding 

Limited (100% власником якої є System Capital Limited (SCM)), фактичний контроль 

над якою здiйснює пан Рiнат Ахметов. Ucomline Holding Limited володiє 99,99% акцiй 

Компанiї. Пан Ахметов також володiє частками в капiталi ряду iнших компанiй, що не 

входять до складу Групи. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними сторонами наведена 

в Примiтцi 8. 

Група є одним з найбiльших операторiв фiксованого зв'язку в Українi, та надає 

повний спектр телекомунiкацiйних послуг на оптовому та роздрiбному ринках. Група 

надає послуги телефонного зв'язку, доступу в Iнтернет, передачi даних, цифрового 

телебачення через мережу Iнтернет (IPTV), обслуговування телекомунiкацiйних мереж 

та транзит голосового трафiку для операторiв разом з iншими супутнiми послугами. 

Група здiйснює свою дiяльнiсть пiд торговою маркою "Вега" i надає свої послуги в 

бiльшостi областей України. Мережа покриває всi мiста з населенням понад мiльйон 

чоловiк. 

Станом на 31 грудня 2019 року, Група мала дочiрню компанiю ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси" 

(31 грудня 2018 року: ПрАТ "Свiт" та ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси"). 

10 квiтня 2019 року Група продала свою дочiрню компанiю ПрАТ "Свiт". 

Незважаючи на той факт, що Компанiя володiє лише 5% ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси", вона 

здiйснює повний операцiйний контроль над ним. 

Також протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, 

коли Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. Тому станом на 31 грудня 2018 

року ця компанiя не консолiдувалася. 17 жовтня 2019 року Група продала свою 

дочiрню компанiю ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". 

 Станом на 31 грудня деталi по вiдповiдним iнвестицiям були наступнi: 

Компанiя Країна Iндустрiя Частка, % Сума, 31 грудня 2019 р. Сума, 31 грудня 

2018 р. 

ПрАТ "Свiт" Україна Телекомунiкацiї 82,4% - 34 

ТОВ "Кейбл ТВ-Фiнанси" Україна Телекомунiкацiї 5% 2 2 

ТОВ "Дiджiтал Скрiнз"* Україна Телекомунiкацiї 100% - 301 

(*будь ласка, див. вище) 

Юридична адреса Групи: провулок Гуцала, 3, м. Київ, Україна. 

Фактична адреса Групи: вулиця Солом'янська, 3, м. Київ, Україна. 

Станом на 31 грудня 2019 року в Групi працювали 794 особи (на 31 грудня 2018 року: 

880 осiб). 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, 

затверджена до випуску Загальними зборами акцiонерiв 29 квiтня 2020 року. 

 

2. Операцiйне середовище, i здатнiсть Групи продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi 

Операцiйне середовище. Економiчна ситуацiя в Українi багато в чому обумовлена 

геополiтичною напругою i вiйськовим конфлiктом на сходi України. 



Телекомунiкацiйний ринок є менш вразливим до негативних наслiдкiв економiчної 

нестабiльностi в порiвняннi з багатьма iншими секторами. Ринок телекомунiкацiй в 

Українi регулюється Нацiональною комiсiєю, що здiйснює регулювання у сферi зв'язку 

та iнформатизацiї (НКРЗI). НКРЗI видає лiцензiї на надання телекомунiкацiйних 

послуг i забезпечує регулювання тарифiв i контроль за дотриманням положень i вимог 

чинного законодавства. 

Керiвництво стежить за розвитком подiй в поточнiй ситуацiї та вживає заходiв, в 

разi необхiдностi, для мiнiмiзацiї негативного впливу, наскiльки це можливо. 

Подальшi несприятливi подiї в полiтичних, макроекономiчних умовах та/або умовах 

мiжнародної торгiвлi можуть також негативно вплинути непередбачуваним чином на 

фiнансовий стан Групи та її фiнансовi результати. 

Безперервнiсть дiяльностi. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена 

вiдповiдно до принципу подальшого функцiонування Групи в якостi безперервно 

дiючого пiдприємства, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання фiнансових та 

iнших зобов'язань в ходi нормального ведення бiзнесу. В 2019 роцi Група отримала 

40 492 тис. грн. збитку (2018 рiк: 4 887 тис. грн. прибутку) та згенерувала 104 

819 тис. грн. грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi (2018 рiк: 124 959 тис. 

грн.). Станом на 31 грудня 2019 року оборотнi активи Групи перевищували поточнi 

зобов'язання на 78 844 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 69 756 тис. грн.). 

Лiквiднiсть Групи iнколи залежить вiд рефiнансування кiнцевою материнською 

компанiєю та iншими пов'язаними сторонами.  

З точки зору полiтики, управлiння лiквiднiстю здiйснюється кiнцевою материнською 

компанiєю - групою компанiй СКМ (група СКМ). У випадку недостатньої або 

надлишкової лiквiдностi окремих пiдприємств, група СКМ перемiщує ресурси та 

фiнансування мiж компанiями групи СКМ, щоб досягти оптимального фiнансування 

потреб бiзнесу кожного пiдприємства.  

Разом з тим, Група не потребує додаткового фiнансування вiд материнської компанiї, 

щоб продовжувати дiяльнiсть в найближчому майбутньому.  

 

3. Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа пiдготовки iнформацiї. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятих 

Європейським Союзом (ЄС). Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi 

принципу iсторичної вартостi, за винятком окремих груп основних засобiв, 

фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю. 

Основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються при пiдготовцi цiєї 

консолiдованої фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi принципи застосовувались 

послiдовно вiдносно всiх представлених звiтних перiодiв. 

Основа консолiдацiї. Консолiдована фiнансова звiтнiсть складається з фiнансової 

звiтностi Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств. Контроль виникає тодi, коли Група 

зазнає ризику, який пов'язаний iз змiнним доходом вiд участi у об'єктi iнвестицiй, 

або має право на отримання такого доходу, а також iснує можливiсть впливати на 

дохiд за допомогою здiйснення своїх повноважень щодо об'єкта iнвестицiй. Таким 

чином, Група контролює об'єкт iнвестицiй тiльки тодi, коли Група: 

- має повноваження щодо об'єкта iнвестицiй (напр., iснуючi права, якi надають 

можливiсть у поточний момент часу керувати значущими видами дiяльностi об'єкта 

iнвестицiй); 

- зазнає ризику, який пов'язаний iз змiнним доходом вiд участi у об'єктi 

iнвестицiй, або має право на отримання такого доходу; 

- має можливiсть здiйснювати свої повноваження щодо об'єкта iнвестицiй задля 

впливу на величину доходу. 

В цiлому, iснує припущення, що бiльшiсть прав голосу означає контроль. Для 

пiдтвердження цього припущення, а також, коли Група не має бiльшостi прав голосу 

або подiбних прав щодо об'єкту iнвестицiй, Група бере до уваги всi вiдповiднi 

факти та обставини при оцiнцi того, чи має вона повноваження щодо об'єкта 

iнвестицiй, в т.ч.: 

- контрактнi домовленостi з тими, хто має решту прав голосу в об'єктi 

iнвестування; 

- права, якi випливають з iнших контрактних домовленостей; 

- права голосу Групи та потенцiйнi права голосу. 

Група повторно оцiнює, чи має вона контроль над об'єктом iнвестицiй, якщо факти та 

обставини свiдчать про те, що є змiни у одному або чи кiлькох iз трьох елементiв 

контролю. Консолiдацiя дочiрнього пiдприємства починається, коли Група отримує 

контроль над дочiрнiм пiдприємством; консолiдацiя припиняється, коли Група втрачає 

контроль над дочiрнiм пiдприємством. Активи, зобов'язання, доходи та витрати 

дочiрнього пiдприємства, яке було придбане або вiдчужене протягом року, 

включаються у консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiд дати, коли Група отримує 

контроль над дочiрнiм пiдприємством, до дати, коли Група втрачає контроль над ним. 

Прибутки та збитки, а також кожен компонент iншого сукупного доходу включаються до 

фiнансових результатiв материнської компанiї Групи та до частки неконтролюючих 



учасникiв, навiть якщо це має наслiдком те, що частка неконтролюючих учасникiв має 

негативний баланс. У разi потреби, фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств 

коригується, щоб привести їх облiкову полiтику у вiдповiднiсть з облiковою 

полiтикою Групи. При консолiдацiї повнiстю виключаються всi внутрiшньо груповi 

активи, зобов'язання, капiтал, доходи, витрати та потоки грошових засобiв, якi 

пов'язанi з операцiями мiж пiдприємствами Групи. Змiна у частцi володiння дочiрнiм 

пiдприємством без втрати контролю облiковується як операцiя з капiталом. 

Якщо Група втрачає контроль над дочiрнiм пiдприємством, вона припиняє визнавати 

вiдповiднi активи (в т.ч. 'удвiл), зобов'язання, частки неконтролюючих учасникiв 

та iнших компонентiв капiталу, у той час як отриманий в результатi прибуток чи 

збиток визнається у прибутках або збитках. Будь-яка частка, що зберiглася в 

капiталi цiєї компанiї, визнається за справедливою вартiстю. 

Для облiку придбання компанiй пiд спiльним контролем використовується метод облiку 

попереднього власника (попередника), причому перспективно. 

Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких iстотних облiкових оцiнок. Вона 

також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень в процесi застосування облiкової 

полiтики Групи. Питання, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або бiльшою 

мiрою вимагають суджень, а також питання, де припущення та розрахунки є суттєвими 

для консолiдованої фiнансової звiтностi, описанi в Примiтках 2 i 4. 

Функцiональна валюта i валюта представлення. Статтi фiнансової звiтностi кожної з 

компанiй Групи оцiнюються з використанням валюти первинного економiчного 

середовища, в якому працює кожна така компанiя Групи (функцiональної валюти). Ця 

консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, яка є функцiональною 

валютою Групи i валютою представлення Групи. Суми округлюються до тисяч, окрiм 

випадкiв, коли зазначено iнше. 

Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти, 

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на дату операцiї. 

Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi розрахунку по 

операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань, деномiнованих в 

iноземнiй валютi, в функцiональну валюту кожного пiдприємства на кiнець року, 

включаються до складу прибутку або збитку. Немонетарнi статтi на кiнець року не 

перераховуються.  

Курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були 

наступними: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Долар США (UAH/USD) 23,6863 27,6883 

Євро (UAH/EUR) 26,4220 31,7141 

 Середньозважений курс 

 2019 р. 2018 р. 

Долар США (UAH/USD) 25,8373 27,2016 

Євро (UAH/EUR) 28,9413 32,1341   

Основнi засоби. Починаючи з 31 грудня 2016 року балансова вартiсть усiх груп 

основних засобiв (за винятком земельних дiлянок та незавершених капiтальних 

iнвестицiй) облiковується за моделлю переоцiнки. Станом на 31 грудня 2016 року 

процес оцiнювання всiх груп, за винятком земельних дiлянок, був здiйснений 

незалежними оцiнювачами. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї облiковуються за 

iсторичною вартiстю. 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена з посиланням на ринкову 

вартiсть вiдповiдних об'єктiв на дату оцiнки. Справедлива вартiсть спецiалiзованої 

телекомунiкацiйної мережi та обладнання була визначена з використанням пiдходу 

залишкової вiдновлюваної вартостi, оскiльки для таких об'єктiв не було наявної 

iнформацiї щодо ринкової вартостi. До наступної перiодичної переоцiнки цi об'єкти 

будуть облiковуватися по переоцiненiй вартостi за вирахуванням наступного 

накопиченого зносу та резерву на знецiнення. Земельнi дiлянки облiковуються за 

первiсною вартiстю. Суттєвi облiковi припущення та фактори, котрi беруться до 

уваги при визначеннi справедливої вартостi основних засобiв, розкритi у Примiтцi 

4. 

Збiльшення вартостi вiд переоцiнки визнається у складi iншого сукупного доходу i 

вiдображається у статтi резерву переоцiнки в капiталi. Однак таке збiльшення має 

визнаватися у складi прибуткiв i збиткiв у тому розмiрi, в якому воно вiдновлює 

суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того ж активу, яке ранiше було визнане у 

складi прибуткiв i збиткiв. Зменшення вартостi вiд переоцiнки визнається у складi 

прибуткiв i збиткiв; за винятком ситуацiї, коли по даному активу iснує резерв 

переоцiнки вiдображений у статтi "збiльшення вартостi вiд переоцiнки", - у такому 

разi спершу зменшується сума у данiй статтi. 

Раз на рiк рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi переоцiненої 

балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної 

вартостi активу, переноситься з резерву переоцiнки на нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток). Пiсля продажу активу вiдповiдний резерв переоцiнки 

переноситься на нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). 



Коли переоцiнюється об'єкт основних засобiв, на дату переоцiнки сума накопиченої 

амортизацiї вiднiмається вiд iсторичної вартостi активу, а нова балансова вартiсть 

дорiвнює його переоцiненiй вартостi. 

Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом 

так, щоб вартiсть окремих основних засобiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної 

вартостi протягом розрахункового строку їх корисної експлуатацiї. Нарахування 

амортизацiї починається з дати придбання, а щодо активiв, створених компанiями 

Групи самостiйно, - з того часу, коли створення активу завершено i вiн готовий до 

експлуатацiї. Розрахунковi термiни експлуатацiї основних засобiв є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

ВОЛЗ, будiвлi та споруди 8-25 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 5 

Iнше 1-5 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї представляють собою вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершено. Пiсля завершення будiвництва актив переноситься 

до складу вiдповiдної категорiї основних засобiв. Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї не амортизуються. 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку Група отримала 

б в даний момент вiд продажу цього активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби 

стан та перiод використання об'єкта основних засобiв були такими, якi очiкуються в 

кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни їх корисного 

використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

Невстановлене обладнання представляє собою обладнання, придбане Групою, але ще не 

введене в експлуатацiю. Таке обладнання не амортизується. 

Тимчасово демонтоване обладнання продовжує амортизуватися протягом очiкуваного 

залишкового строку корисної експлуатацiї. 

Актив з права користування та оренднi зобов'язання. Компанiя має певнi оренднi 

договори, зокрема з оренди: 

- кабельної каналiзацiї 

- технiчних примiщень 

- технiчного обладнання 

- останньої милi 

- офiсних примiщень 

- складiв 

- транспортних засобiв 

- датацентру. 

Оренда визнається, вимiрюється та презентується вiдповiдно до МСФЗ 16 Оренда. 

Застосовуючи МСФЗ 16, Компанiя має робити коригування, якi впливають на оцiнку 

орендних зобов'язань та оцiнку активу з права користування. Це включає в себе: 

визначення договорiв, до яких застосовується МСФЗ 16, визначення строку оренди та 

ставку вiдсотка щодо майбутнiх орендних платежiв. 

Строк оренди, визначений Компанiєю, складається з невiдмовного перiоду оренди 

разом з перiодами, якi охоплюються можливiстю продовження оренди у випадку, якщо 

Компанiя об'рунтовано впевнена у тому, що вона реалiзує таку можливiсть, та 

перiодами, якi охоплюються можливiстю припинити дiю оренди, якщо Компанiя 

об'рунтовано впевнена у тому, що вона не реалiзує таку можливiсть. Для орендних 

договорiв з невизначеним строком Компанiя прирiвнює тривалiсть договору до 

економiчного корисного строку експлуатацiї необоротних активiв, якi розмiщенi у 

орендованому примiщеннi та фiзично поєднанi з ним, або ж прирiвнює тривалiсть 

договору до середнього типового ринкового строку договору вiдповiдного виду 

оренди. Той самий економiчний корисний строк експлуатацiї застосовується для 

визначення строкiв амортизацiї активу з права користування. 

Розрахунковi строки експлуатацiї актвiв з права користування є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв   

Кабельна каналiзацiя 15 

Технiчнi примiщення 10 

Технiчне обладнання 5 

Офiснi примiщення 8 

Склади 10 

Датацентр 10 

Остання миля 10 

Транспортнi засоби 5 

Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за прямолiнiйним методом. 

На дату початку оренди Компанiя визнає актив з права користування та орендне 

зобов'язання. 

На дату початку оренди Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю, 

а орендне зобов'язання - за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених 

на таку дату. 

В подальшому, Компанiя оцiнює актив з права користування за собiвартiстю з 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв 



внаслiдок зменшення корисностi, та з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного 

зобов'язання. 

Орендне зобов'язання переоцiнюється, якщо виконується будь-яка з таких двох умов: 

або змiнився строк оренди, або змiнилася оцiнка можливостi придбання базового 

активу. Переоцiнка здiйснюється шляхом дисконтування переглянутих орендних 

платежiв з використанням переглянутої ставки дисконту. 

Також, якщо наявна модифiкацiя оренди, яка облiковується як окрема оренда, орендар 

має переоцiнити орендне зобов'язання шляхом коригування активу з права 

користування. 

Компанiя вирiшила не визнавати актив з права користування та оренднi зобов'язання 

до оренди зi строком 12 мiсяцiв або менше, та оренди, за якою базовий актив є 

малоцiнним. Оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, визнаються у звiтi про 

сукупний дохiд як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Також, Компанiя використала модифiкований ретроспективний пiдхiд для переходу на 

МСФЗ 16, та вирiшила використати практичний прийом, який дозволяє не 

переоцiнювати, чи договiр є орендним, або мiстить оренду на дату першого 

застосування. 

Товарно-матерiальнi запаси. Запаси складаються з клiєнтського обладнання, палива, 

офiсних запасiв та запасних частин. Запаси облiковуються за меншою з двох 

вартостей: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї 

являє собою розрахункову цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за 

вирахуванням маркетингових витрат на продаж. Собiвартiсть запасiв, що 

використовуються в будiвництвi основних засобiв та при наданнi iнших послуг 

визначаються за середньозваженим методом. 

Нематерiальнi активи. Всi нематерiальнi активи Групи мають визначенi строки 

експлуатацiї i включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та 

телекомунiкацiйнi лiцензiї. Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються з 

урахуванням витрат, понесених на їх придбання та введення в експлуатацiю. 

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення при їх наявностi. При знецiненнi 

балансова вартiсть нематерiальних активiв зменшується до вищої з двох оцiнок: (i) 

до вартостi використання, або (ii) до справедливої вартостi за вирахуванням витрат 

на продаж. Амортизацiя вiдноситься на прибутки та збитки прямолiнiйним методом 

так, щоб вартiсть окремих активiв зменшувалася до їх лiквiдацiйної вартостi 

протягом їхнього строку корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується з мiсяця, 

наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю. Розрахунковi строки 

корисної експлуатацiї є такими: 

 Строк корисної експлуатацiї, рокiв 

Лiцензiї 5 

Програмне забезпечення 5-10 

Iншi нематерiальнi активи 1-10 

Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, якi амортизуються, аналiзуються на 

предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi 

вказують на те, що вiдшкодування балансової вартостi може стати неможливим. Збиток 

вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує 

вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це вища з двох 

величин: (i) справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на продаж або 

(ii) вартостi використання. Для розрахункiв можливого знецiнення активи групуються 

на найнижчому рiвнi, на якому iснують окремо iдентифiкованi грошовi потоки (на 

рiвнi одиниць, що генерують грошовi кошти). 

Одиниця, що генерує грошовi потоки, - це найменша група активiв, яка 

iдентифiкується, що генерує притiк грошових коштiв, який значною мiрою незалежний 

вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв. Зважаючи на 

специфiку операцiй Групи, керiвництво дiйшло висновку, що Група має одну одиницю, 

що генерує грошовi потоки, i ця одиниця - це мережа Групи в цiлому. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. При початковому визнаннi, фiнансовi активи 

класифiкуються як такi, що надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю, 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. Класифiкацiя залежить вiд таких критерiїв: бiзнес-моделi 

Групи з управлiння фiнансовими активами та установленими договором 

характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. Перекласифiкацiя 

фiнансових активiв тодi й лише тодi, коли Група змiнює свою бiзнес-модель 

управлiння фiнансовими активами.  

Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання Групи 

початково визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї 

з придбання активiв/зобов'язань. Справедливу вартiсть при початковому визнаннi 

найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при початковому визнаннi 

визнається лише тодi, коли iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, 

пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим 

iнструментом або методи оцiнки, для яких використовуються тiльки данi з вiдкритих 

ринкiв. 



Всi операцiї з придбання та продажу фiнансових iнструментiв, що передбачають 

поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або умовами ринку (договори 

"звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, 

коли Група зобов'язується здiйснити поставку фiнансового iнструменту. Всi iншi 

операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому змiна вартостi 

мiж датою виникнення зобов'язання i датою розрахунку не визнається для активiв, 

якi облiковуються за первiсною або амортизованою вартiстю. 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання фiнансовi 

активи та фiнансовi зобов'язання Групи оцiнюються за амортизованою вартiстю. 

Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при первiсному визнаннi фiнансового 

iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для 

фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд 

знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю витрат на проведення 

операцiй, вiдстрочених при початковому визнаннi, та будь-яких премiй або дисконту 

вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. 

Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи 

нарахований купонний та амортизований дисконт або премiю (у тому числi комiсiї, 

якщо такi є, якi вiдстрочуються при первiсному визнаннi), не вiдображаються 

окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про 

фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або 

процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної 

процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi 

iнструмента. Ефективна процентна ставка - це ставка, яка точно дисконтує 

розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх 

кредитних збиткiв) протягом термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних 

випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового 

iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування 

грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни 

процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний 

спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних 

факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкового значення. Такi премiї або 

дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. 

Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi винагороди та виплати, сплаченi 

або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної 

ставки. 

Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це 

витрати, якi не були б понесенi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати на проведення 

операцiї включають виплати та комiсiйнi винагороди, сплаченi агентам (у тому числi 

працiвникам, якi виступають в якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та 

дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також 

податки i збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на 

проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями, 

витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на 

зберiгання. 

Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань iз датою погашення менше 

року вважається їх номiнальна вартiсть, за вирахуванням розрахункових коригувань 

по кредиту. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань розраховується 

шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв за поточною ринковою 

вiдсотковою ставкою для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку 

доступна для Групи. 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Група використовує рiзнi 

методи оцiнки i допущення, заснованi на ринкових умовах, що iснують на звiтну 

дату. 

Забезпечення пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється у 

випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Група не зможе отримати повну 

суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Забезпечення створюється в сумi 

рiзницi мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених 

майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною 

ставкою фiнансового активу. Сума забезпечення визнається в прибутку чи збитку. 

Група визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 

активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю. Застосовувана методологiя 

залежить вiд того, чи суттєво зрiс кредитний ризик. Для торгової дебiторської 

заборгованостi Група застосовує спрощений пiдхiд, який дозволено МСФЗ 9, який 

вимагає визнавати очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї фiнансового 

iнструменту вiд моменту початкового визнання такого iнструменту. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Група списує фiнансовi активи, коли (i) 

активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв втратили свою 

чиннiсть або (ii) коли Група передала, в основному, всi ризики i вигоди володiння 

активами, або (iii) коли Група не передавала i не зберiгала, в основному, всi 



ризики i вигоди володiння, але не зберегла контроль. Контроль вважається 

збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив 

непов'язанiй сторонi без внесення при цьому додаткових обмежень на перепродаж. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань. Група припиняє визнавати фiнансове 

зобов'язання, коли зобов'язання погашено, анульовано, або строк його дiї 

закiнчується. 

У разi обмiну фiнансовими зобов'язаннями мiж iснуючим позичальником та 

позикодавцем на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку значної змiни умов 

iснуючого зобов'язання, такий обмiн або змiна умов облiковується як погашення 

первiсного зобов'язання та визнання нового зобов'язання, а рiзниця мiж їх 

балансовими вартостями визнається у прибутку та збитку. 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання слiд 

зараховувати i чисту суму визнавати у звiтi про фiнансовий стан лише у випадку, 

якщо в теперiшнiй час iснує юридично забезпечене право на згортання визнаних сум, 

а також iснує намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi, або продати актив i 

одночасно погасити зобов'язання. 

Податок на прибуток. Податки нараховуються в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до законодавства України, яке дiяло або було фактично введено в дiю 

станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати/доходи з податку на прибуток включають 

поточний податок та вiдстрочений податок та вiдображаються у складi прибутку або 

збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, якi визнанi в 

iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж самому або 

iншому перiодi. 

Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється за методом балансових зобов'язань за 

невикористаними податковими збитками та тимчасовими рiзницями мiж податковою базою 

активiв та зобов'язань та балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей 

консолiдованої фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються 

за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: 

- Вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання 

'удвiлу або активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням 

компанiй, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський 

прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i 

- Щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй в 

дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй 

дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi 

сторнування тимчасових рiзниць, i iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова 

рiзниця не буде вiдсторнована в найближчому майбутньому. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, якi 

пiдлягають вирахуванню, а також для перенесення на наступнi перiоди невикористаних 

податкових пiльг та податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна використати тимчасову рiзницю, 

що пiдлягає вирахуванню, та невикористанi податковi пiльги i податковi збитки, 

крiм випадкiв, коли: 

- Вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, якi 

пiдлягають вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або 

зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i на момент 

здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на 

оподатковуваний прибуток або збиток; i 

- Щодо тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з 

iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у 

спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує 

ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в найближчому майбутньому i буде 

отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна зарахувати тимчасовi рiзницi. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну 

дату i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволив би використати частину або всю суму 

такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi 

активи переоцiнюються на кожну звiтну дату i визнаються тодi, коли виникає 

ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дасть можливiсть 

реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи i 

зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при 

реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i 

практично прийнятих) на звiтну дату податкових ставок i положень податкового 

законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються 

безпосередньо в складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не у звiтi 

про сукупний дохiд. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 

зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права 

зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i 

якщо вони пов'язанi з податками на прибуток, накладеним тим самим податковим 

органом на той же суб'єкт господарювання. 



Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

резерву знецiнення. Передоплата вiдноситься до довгострокової категорiї, коли 

товари або послуги, за якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк 

або пiзнiше, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який при первiсному 

визнаннi включається в категорiю необоротних активiв. Передоплати за придбаний 

актив переносяться на балансову вартiсть активу, коли Група отримала контроль над 

цим активом i iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає економiчнi вигоди вiд його 

використання. 

Передоплати списуються на прибуток або збиток в разi отримання товарiв або послуг, 

за якi були проведенi передоплати. Якщо є ознаки того, що активи, товари або 

послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть 

передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi 

прибутку та збитку за рiк. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в 

касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi 

високолiквiднi iнвестицiї з початковим термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Суми, 

використання яких обмежено, виключаються зi складу грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв при пiдготовцi консолiдованого звiту про рух грошових коштiв. Суми, 

обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використовувати для розрахунку 

за зобов'язаннями протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, 

включенi до складу iнших необоротних активiв. 

Акцiонерний капiтал. До акцiонерного капiталу вiдносяться простi акцiї. Додатковi 

витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, враховуються в капiталi як 

зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Емiсiйний дохiд - це рiзниця 

мiж справедливою вартiстю вiдшкодування, яке очiкується отримати при випуску 

акцiй, та номiнальною вартiстю акцiй. 

Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на 

звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. 

Аванси отриманi. Аванси отриманi визнаються за первiсно отриманими сумами. 

Резерви. Резерви - це зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Резерви 

визнаються у випадках, коли у Групи є поточнi юридичнi або конструктивнi 

зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв 

для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з 

достатнiм ступенем точностi. Коли iснує кiлька подiбних зобов'язань, ймовiрнiсть 

того, що вiдтiк грошових коштiв для їх погашення буде необхiдний, визначається для 

всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку 

грошових коштiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в один i той же клас 

зобов'язань, невелика. Якщо ефект вартостi грошей у часi суттєвий, резерви 

дисконтуються згiдно з поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає ризики, 

притаманнi зобов'язанню. 

Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань. Справедлива вартiсть - це цiна, яка 

була б отримана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй 

операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Справедлива вартiсть базується на 

припущеннi, що продаж активу чи передача зобов'язання має мiсце або: 

- на основному ринку для цього активу чи зобов'язання; або 

- за вiдсутностi основного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу 

або зобов'язання. 

Основний або найсприятливiший ринок мусить бути доступним для Групи. 

Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється, використовуючи 

припущення, якi використовували б учасники ринку, складаючи цiну активу чи 

зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку дiють у власних найкращих 

економiчних iнтересах. 

Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника 

ринку генерувати економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого 

використання активу або шляхом продажу його iншому учасниковi ринку, який 

використовуватиме цей актив найвигiднiшим та найкращим способом. 

Група застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам, та для яких 

є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання 

доречних вiдкритих вхiдних даних, та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних 

даних. 

Усi активи та зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю або 

справедлива вартiсть яких розкривається у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, 

класифiкуються згiдно з iєрархiєю справедливої вартостi, яка представлена нижче, i 

яка базується на вхiдних даних найнижчого рiвня, котрi важливi для усiєї оцiнки: 

- Вхiднi данi 1-го рiвня - це цiни котирування (нескоригованi) на активних 

ринках на iдентичнi активи або зобов'язання; 

- Вхiднi данi 2-го рiвня - методи оцiнки, для яких прямо або опосередковано 

можна спостерiгати важливi вхiднi данi найнижчого рiвня при оцiнцi справедливої 

вартостi; 

- Вхiднi данi 3-го рiвня - методи оцiнки, для яких важливих вхiдних даних 

найнижчого рiвня при оцiнцi справедливої вартостi немає у вiдкритому доступi. 



Для активiв та зобов'язань, якi визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi 

перiодично, на кiнець кожного звiтного перiоду Група визначає за допомогою 

перегляду класифiкацiї, чи вiдбулися перемiщення мiж рiвнями iєрархiї (базуючись 

на вхiдних даних найнижчого рiвня, якi важливi для усiєї оцiнки справедливої 

вартостi). 

Визнання доходiв. Доходи визнаються в тому випадку, якщо їх суму можна достовiрно 

оцiнити та iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди 

незалежно вiд того, коли буде отримано платiж. Доходи оцiнюються за справедливою 

вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, беручи до уваги 

визначенi згiдно з контрактом умови платежу, за вирахуванням знижок i податку на 

додану вартiсть. 

Група отримує доходи вiд реалiзацiї послуг, пов'язаних з використанням її мiсцевої 

телефонної мережi та засобiв зв'язку. Нижче перерахованi основнi послуги, що 

надаються Групою: 

a. Послуги оптовим клiєнтам; 

b. Послуги телефонiї (мiсцева, мiжмiська та мiжнародна телефонiя); 

c. Надання широкосмугового доступу в Iнтернет; 

d. Передача даних; 

e. Послуги цифрового телебачення через мережу Iнтернет (IPTV, OTT); 

f. Обслуговування телекомунiкацiйних мереж; 

g. Iншi послуги. 

Послуги оптовим клiєнтам - це надання послуг з термiнацiї трафiку (термiнацiя на 

власнiй мережi i транзит), оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв, та 

пiдключення оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет. Доходи за послуги з термiнацiї 

трафiку отримуються за термiнацiю дзвiнкiв з мереж iнших телекомунiкацiйних 

операторiв на мережi Групи. Група визнає доходи, отриманi вiд послуг з термiнацiї 

трафiку, в тому перiодi, в якому послуги були використанi клiєнтами. Послуги з 

оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та послуги з пiдключення оптових 

клiєнтiв до мережi Iнтернет - це послуги, щодо надання доступу протягом певного 

перiоду часу (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Доходи, отриманi вiд 

послуг з оренди лiнiй зв'язку для провайдерiв i операторiв та по пiдключенню 

оптових клiєнтiв до мережi Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в якому цi послуги 

були наданi. 

Послуги телефонiї включають послуги наданi за хвилини дзвiнка або доступ протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна абонентська плата) або iншi узгодженi 

тарифнi плани. Доходи, отриманi вiд послуг телефонiї, визнаються в тому перiодi, в 

якому цi послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з передачi даних передбачають доступнiсть послуги протягом певного перiоду 

(наприклад, обслуговування з щомiсячною платою). Група визнає доходи, отриманi вiд 

послуг передачi даних, в тому перiодi, в якому послуги були використанi клiєнтами. 

Послуги з надання широкосмугового доступу в Iнтернет - це послуги, пов'язанi з 

використанням клiєнтами Iнтернет-трафiку або доступом до послуги протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Доходи, отриманi вiд 

послуг з надання доступу в Iнтернет, визнаються в тому перiодi, в якому послуги 

були наданi. 

Послуги IPTV - це послуги по наданню абонентам доступу до перегляду телевiзiйного 

контенту через мережу Iнтернет. Цi послуги передбачають доступ протягом певного 

перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Група визнає доходи, 

отриманi вiд послуг IPTV, в тому перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Послуги ОТТ - це послуги доставки широкосмугового вiдео та аудiо споживачу 

напряму, без причетностi постачальника послуг Iнтернету до контролю або 

розповсюдження контенту. Група визнає доходи, отриманi вiд послуг OTT, в тому 

перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Послуги з обслуговування телекомунiкацiйних мереж передбачають їх надання протягом 

певного перiоду (наприклад, щомiсячна плата за обслуговування). Група визнає 

доходи, отриманi вiд послуг з обслуговування телекомунiкацiйних мереж, в тому 

перiодi, в якому послуги були наданi клiєнтам. 

Iншi доходи включають переважно доходи вiд оренди та продажу клiєнтського 

обладнання, i визнаються в тому перiодi, в якому послуги були наданi або товари 

були отриманi клiєнтами. 

Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Вартiсть наданих 

послуг включає витрати по взаємоз'єднанням, витрати на трансмiсiю, заробiтну плату 

технiчного персоналу та iншi вiдповiднi витрати. 

Презентацiя. У операцiї, де Група виступає принципалом, дохiд визнається на 

валовiй основi. У такому разi дохiд складається iз валової вартостi операцiї, 

рахунок за яку виставлений клiєнту, за вирахуванням торгових знижок, i з визнанням 

будь-яких вiдповiдних витрат як операцiйних. У операцiї, де Група виступає 

агентом, дохiд визнається на нетто-основi, i вiн являє собою зароблену маржу. 

Оцiнка того, дiє Група як принципал чи як агент, базується на аналiзi сутностi 

операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв або послуг та встановлення цiн, а 

також основних фiнансових ризикiв та вигод. 



Доходи майбутнiх перiодiв. Доходи вiд пiдключень вiдстрочуються i визнаються 

впродовж перiоду, протягом якого цi доходи отримуються; це очiкуваний перiод 

вiдносин з клiєнтом, i у 2019 роцi вiн становить приблизно 3 роки для абонентiв 

телефонiї, 3 роки для абонентiв Iнтернету та 5 рокiв для абонентiв, якi 

користуються послугами з передачi даних (2018 рiк: 3, 3 та 5 рокiв, вiдповiдно). 

Очiкуваний перiод вiдносин з клiєнтом базується на минулiй iсторiї вiдтоку 

абонентiв та очiкуваному розвитку Компанiї. 

Програми лояльностi. Бали винагороди за лояльнiсть клiєнта облiковуються як 

окремий компонент операцiї з продажу, у якiй вони надаються. Частину справедливої 

вартостi отриманої компенсацiї слiд розподiлити мiж балами винагороди, i дохiд має 

вiдстрочитися, базуючись на орiєнтовнiй кiлькостi балiв винагороди, за якими 

звернеться клiєнт. Далi вона визнається доходом у перiодi, протягом якого 

виконуються зобов'язання щодо видачi балiв винагороди. 

Класифiкацiя на поточнi/непоточнi. Актив/зобов'язання класифiкується як 

поточний/поточне, коли вiн/воно очiкується до реалiзацiї (погашення) або є намiр 

продати чи спожити його протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi 

активи/зобов'язання класифiкуються як непоточнi. Фiнансовi iнструменти 

класифiкуються базуючись на їх очiкуваному життi. Вiдстроченi доходи 

класифiкуються як поточнi. Вiдстроченi податковi активи/зобов'язання 

класифiкуються як непоточнi. 

 

4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження 

Група робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, 

показаних в звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та 

судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та 

iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, що за наявних обставин 

вважається об'рунтованим. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує 

професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi 

найбiльше впливають на суми, що вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй 

звiтностi, та оцiнки, якi можуть мати наслiдком значнi коригування балансової 

вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 

Строки корисного використання нематерiальних активiв i основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховуються протягом 

строку їх корисного використання. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв 

основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, заснованого на 

досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного 

використання активiв керiвництво бере до уваги умови передбачуваного використання 

активiв, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. 

Змiна будь-яких з цих умов або оцiнок може, в результатi, призвести до коригування 

майбутнiх норм амортизацiї. 

Строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

переглядаються принаймнi щороку, зважаючи на вищезазначенi та iншi важливi 

фактори. У разi суттєвих змiн у розрахункових строках корисного використання, суми 

нарахованого зносу та амортизацiї коригуються перспективно. 

Строки корисного використання основних засобiв були переглянутi, починаючи з 1 

сiчня 2017 року. Змiни по групам були наступнi: 

 До 1 сiчня 2017 р. Пiсля 1 сiчня 2017 р. 

ВОЛЗ, будiвлi та споруди 8-20 8-25 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 5 5 

Iнше 1-5 1-5 

Справедлива вартiсть основних засобiв. Починаючи з 31 грудня 2016 року, балансова 

вартiсть усiх груп основних засобiв (за винятком земельних дiлянок та 

незавершеного будiвництва) облiковується згiдно з моделлю переоцiнки. 

Станом на 31 грудня 2016 року оцiнка була здiйснена незалежними оцiнювачами. 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена з шляхом порiвняння з 

ринковою вартiстю вiдповiдних об'єктiв на дату оцiнки (вхiднi данi 2-го рiвня). 

Справедлива вартiсть спецiалiзованої технiки та обладнання була визначена з 

використанням пiдходу залишкової вiдновлюваної вартостi, оскiльки для таких 

об'єктiв не було iнформацiї щодо наявної ринкової вартостi (вхiднi данi 3-го 

рiвня). 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв iз 3-го рiвня iєрархiї, оцiнювачi 

використали пiдхiд залишкової вiдновлюваної вартостi, який базується на 

використаннi вартостi подiбних до них активiв, якi переоцiнюються та коригуються 

на фактичну суму зносу (фiзичний знос, функцiональний знос i економiчне 

знецiнення). Активи, подiбнi до тих, якi оцiнюються, мають вiдповiдати кiльком 

вимогам: (i) мати подiбнi базовi характеристики та параметри оцiнюваного активу; 

(ii) цiни порiвнюваних об'єктiв мають бути близькими в часi до дати оцiнки. 

Для оцiнки фiзичного зносу оцiнювач використав в якостi бази визначення ефективний 

вiк та строк корисного використання. Ефективний вiк був визначений на основi їх 

фактичного вiку з коригуванням на спосiб їх використання та ремонтiв. 



При визначеннi економiчного знецiнення для моделi оцiнки оцiнювач застосував 

основне припущення - дисконтованi прогнознi грошовi потоки за 5 рокiв, 

використовуючи середньозважену вартiсть капiталу 14,1%. 

Збiльшення у розрахунковiй ставцi дисконтування (середньозваженiй вартостi 

капiталу) матиме наслiдком суттєво меншу справедливу вартiсть об'єктiв, якi 

оцiнюються; зменшення у ставцi дисконтування матиме наслiдком суттєво бiльшу 

справедливу вартiсть оцiнюваних об'єктiв. 

Група оцiнює необхiднiсть здiйснення переоцiнки вищезазначених основних засобiв 

щороку, беручи до уваги ринковi та неринковi чинники, якi впливають на ймовiрнiсть 

вiдхилення балансової вартостi вiд справедливої вартостi, зокрема, суттєве 

зменшення чи збiльшення у ринкових цiнах, тенденцiях у галузi та економiцi 

(Примiтка 2), змiни у ринкових умовах та iншi чинники.  

У наступнiй таблицi наведено основнi припущення, на основi яких керiвництво 

прогнозувало рух грошових потокiв, визначивши вiдшкодовану вартiсть основних 

засобiв (рiвень 3) для цiлей тестування на знецiнення станом на 31 грудня 2019 

року. 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування 14,1% 

Довгостроковi темпи зростання 5,0% 

Показник зростання валового прибутку 2% в 2020 до 10% в 2024 

Показник валової маржi 78,3% в 2020 до 77,8% в 2024 

Капiтальнi iнвестицiї 265 млн грн. 

Маржа EBITDA 29,3% в 2020 до 40,1% в 2024 

Керiвництво визначило прогнозовану маржу EBITDA на основi минулих показникiв та 

очiкувань на ринку. В розрахунку використовувались середнi темпи зростання в 

галузi. З метою створення моделi дисконтованих грошових потокiв були застосованi 

припущення, взятi з ринкових даних та внутрiшнiх звiтiв. Всi ключовi припущення, 

являють собою найкращу оцiнку керiвництва майбутнiх тенденцiй у бiзнесi та 

базуються як на зовнiшнiх, так i на внутрiшнiх джерелах. 

У наступнiй таблицi наведено основнi припущення, на основi яких керiвництво 

базувало свої прогнози руху грошових потокiв, визначивши вiдшкодовану вартiсть 

основних засобiв (рiвень 3) для цiлей тестування на знецiнення станом на 31 грудня 

2018 року. 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування 19,9% 

Довгостроковi темпи зростання 5,0% 

Показник зростання валового прибутку 4% в 2019 до 8% в 2023 

Показник валової маржi 77,2% в 2019 до 83,1% в 2023 

Капiтальнi iнвестицiї 140 млн грн. 

Маржа EBITDA 27,3% в 2019 до 37,1% в 2023 

У наведенiй нижче таблицi показаний аналiз чутливостi справедливої вартостi 

основних засобiв до змiн у ключових припущеннях станом на 31 грудня 2019 року: 

(в тис. грн.) 

Вхiднi данi % змiн Змiна справедливої вартостi 

Ставка дисконтування пiсля оподаткування +0,5% / -0,5% (122 414) / 136 893 

Довгостроковi темпи зростання +0,5% / -0,5% 104 118 / (93 272) 

Показник зростання валового прибутку +1% / -1% 77 010 / (77 010) 

Показник валової маржi +1% / -1% 98 814 / (98 814) 

Капiтальнi iнвестицiї +1% / -1% (11 793) / 11 793 

Маржа EBITDA +1% / -1% 98 814 / (98 814) 

Група дiйшла висновку, що балансова вартiсть основних засобiв iстотно не 

вiдрiзняється вiд справедливої вартостi основних засобiв на звiтну дату. 

Клiєнтське обладнання. Група купує клiєнтське обладнання, що включає модеми, 

роутери, приставки для цифрового телебачення (IPTV) та iн. Це обладнання Група 

надає абонентам в двох варiантах: i) продаж чи ii) надання в оренду. Група визнає 

придбане клiєнтське обладнання як товарно-матерiальнi запаси. Собiвартiсть 

проданого клiєнтського обладнання вiдноситься до прибутку або збитку. Собiвартiсть 

клiєнтського обладнання, що надається в оренду, перемiщується до складу основних 

засобiв. Амортизацiя клiєнтського обладнання базується на середнiй тривалостi 

корисного використання, що вiдповiдає 3 рокам. 

Перiод вiдносин з клiєнтом. Доходи вiд початкових пiдключень до мережi Групи 

вiдстрочуються i визнаються у прибутках чи збитках у перiодах, коли цi доходи 

заробленi, базуючись на середньому очiкуваному перiодi вiдносин з клiєнтами. 

Керiвництво регулярно переглядає свої оцiнки щодо перiоду вiдносин з клiєнтами, 

базуючись на iсторичному досвiдi та своїх планах щодо майбутнього розвитку 

Компанiї. 

Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює 

ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi 

аналiзу по окремих клiєнтах, беручи до уваги наступнi фактори: аналiз торгової та 

iншої дебiторської заборгованостi за термiнами вiд дати виникнення, їх зiставлення 

з термiнами кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан клiєнтiв та погашення 

ними заборгованостi в минулому. Якщо фактично вiдшкодованi суми меншi, нiж оцiнки 

керiвництва, Групi доведеться враховувати додатковi витрати на знецiнення. 



Визнання вiдстроченого податкового активу. Вiдстрочений податковий актив - це 

податки на прибуток, якi будуть вiдшкодованi через зниження оподатковуваного 

прибутку в майбутньому, i вiн визнається у консолiдованому звiтi про фiнансовий 

стан. Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть 

того, що вiдповiдну податкову вигоду вдасться реалiзувати. При визначеннi сум i 

термiнiв майбутнiх оподатковуваних доходiв i суми податкових вигод, ймовiрних в 

майбутнiх перiодах, керiвництво застосовує судження i розрахунки на пiдставi 

очiкуваного майбутнього оподатковуваного прибутку, який виглядає об'рунтованим за 

iснуючих обставин. Iстотнi змiни в цих розрахунках можуть привести до збiльшення 

або зменшення в наступному перiодi. 

Iсторичнi рiзницi мiж прогнозним i фактичним оподатковуваним прибутком не призвели 

до iстотних коригувань визнаних вiдстрочених податкових активiв. 

Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Група здiйснює 

операцiї з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи здiйснювались такi 

операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовуються професiйнi 

судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти за 

операцiями з пов'язаними сторонами спочатку визнаються за справедливою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Основою для таких суджень є 

цiноутворення щодо подiбних операцiй мiж непов'язаними сторонами та аналiз 

ефективної процентної ставки. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. У випадках, коли справедлива 

вартiсть фiнансових iнструментiв, визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може 

бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з 

використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтування грошових потокiв. В 

якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя зi 

спостережуваних ринкiв. Проте в тих випадках, коли це не є практично здiйсненним, 

необхiдна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження 

включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i 

волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi. 

 

5. Новi стандарти, iнтерпретацiї та змiни, що вступили в силу  

Протягом звiтного року Група застосувала всi новi та переглянутi Мiжнароднi 

Стандарти Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), схваленi Радою з мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО) та Комiтетом iз тлумачень МСФЗ, що вiдповiдають її 

дiяльностi, i якi набули чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. 

Компанiя прийняла МСФЗ 9 вперше. Загалом, суть та ефект змiн в результатi 

прийняття цих нових стандартiв описанi нижче. 

Також Компанiя зробила дострокове застосування МСФЗ 16, який був випущений, але ще 

не вступив у силу. Дострокове застосування дозволяється, але не ранiше, нiж 

компанiя починає застосовувати МСФЗ 15. Внаслiдок того, що Компанiя застосовує 

МСФЗ 15, вона почала використовувати вимоги МСФЗ 16 з 1 сiчня 2018 року. 

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти 

У липнi 2014 року РМСБО опублiкувала остаточну версiю МСФЗ 9: Фiнансовi 

iнструменти, який замiнює МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка та всi 

попереднi версiї МСФЗ 9. МСФЗ 9 об'єднує всi три аспекти бухгалтерського облiку 

для проекту фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, зменшення корисностi 

та облiк хеджування. МСФЗ 9 застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 

застосування. За винятком облiку хеджування, потрiбне ретроспективне застосування, 

але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Для облiку хеджування 

вимоги, як правило, застосовуються перспективно, за деякими обмеженими винятками. 

Компанiя прийняла новий стандарт на необхiдну дiючу дату та не перераховувала 

порiвняльну iнформацiю. В цiлому, суттєвого впливу на звiти про фiнансовий стан та 

власний капiтал не було, за винятком наслiдкiв застосування вимог МСФЗ 9 щодо 

зменшення корисностi. 

а) Класифiкацiя та визначення  

Компанiя не очiкувала значного впливу на її фiнансову звiтнiсть при застосуваннi 

вимог класифiкацiї та оцiнки МСФЗ 9. 

Торгова дебiторська заборгованiсть проводиться для збору договiрних грошових 

потокiв та, як очiкується, призведе до руху грошових коштiв. Компанiя 

проаналiзувала характеристики контрактних грошових потокiв цих iнструментiв та 

дiйшла висновку, що вони вiдповiдають критерiям оцiнки за амортизованою вартiстю 

згiдно з МСФЗ 9. Отже, перекласифiкацiя цих iнструментiв не потрiбна. 

б) Знецiнення  

МСФЗ 9 вимагає вiд Компанiї фiксувати очiкуванi кредитнi збитки за всiма її 

фiнансовими активами та торговою дебiторською заборгованiстю на основi 12-

мiсячного перiоду або всього строку. Компанiя застосувала спрощений пiдхiд та 

зафiксувала очiкуванi збитки вiд усього строку дебiторської заборгованостi.  



МСФЗ 16 Оренда 

МСФЗ 16 був виданий у сiчнi 2016 року i замiнює МСБО 17: Оренда, КТМФЗ 4: 

Визначення, чи мiстить угода оренду, ПКТ-15: Операцiйна оренда: заохочення та ПКТ-

27: Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду. МСФЗ 16 

визначає принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду, i 

вимагає вiд орендарiв облiку всiх орендних операцiй за єдиною балансовою моделлю, 

подiбною до облiку фiнансової оренди згiдно з МСБО 17. Стандарт має два виключення 

щодо визнання для орендарiв - оренду "малоцiнних" активiв (наприклад, персональних 

комп'ютерiв) та короткострокової оренди (тобто оренди з термiном оренди 12 мiсяцiв 

або менше). На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання здiйснити оренднi 

платежi (тобто, зобов'язання з оренди) та актив, що представляє собою право 

користування основним активом протягом строку оренди (тобто, актив у формi права 

користування). Орендарi будуть зобов'язанi окремо визнавати процентнi витрати за 

зобов'язанням з оренди та амортизацiйнi вiдрахування на актив у формi права 

користування. 

Орендарям також буде потрiбно перераховувати зобов'язання з оренди пiсля 

виникнення певних подiй (наприклад, змiна строку оренди, змiна майбутнiх орендних 

платежiв, що виникають внаслiдок змiни iндексу або курсу, якi використовуються для 

визначення цих платежiв). Орендар, як правило, визнає суму переоцiнки зобов'язання 

з оренди як коригування активу у формi права користування. 

Облiк у орендодавцiв за МСФЗ 16 iстотно не змiнюється вiдносно нинiшнього облiку 

згiдно з МСБО 17. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати всi оренди, 

використовуючи той самий принцип класифiкацiї, що i в МСБО 17, i розрiзняти два 

види оренди: операцiйну та фiнансову оренду. 

МСФЗ 16 також вимагає вiд орендарiв та орендодавцiв бiльш широкого розкриття 

iнформацiї, нiж згiдно з МСБО 17. 

МСФЗ 16 застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Раннє застосування дозволено, але не ранiше, нiж суб'єкт 

господарювання застосовує МСФЗ 15. Орендар може застосувати стандарт, 

використовуючи повний ретроспективний або модифiкований ретроспективний пiдхiд. 

Положення переходу на новий стандарт дозволяють певнi спрощення. 

Вiдповiднi деталi та ефекти на фiнансову звiтнiсть вiд застосування МСФЗ 16 

розкритi у Примiтках 10 та 22. 

Деякi iншi поправки та iнтерпретацiї приймаються вперше у 2019 роцi, але вони не 

справляють суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, зокрема: 

- Iнтерпретацiя КIМСФЗ 23 Невизначенiсть стосовно порядку облiку податку на 

прибуток; 

- Поправки до МСФЗ 9 Функцiї передплати з вiд'ємною компенсацiєю; 

- Iнтерпретацiя, розроблена Комiтетом з iнтерпретацiй МСФЗ (КIМСФЗ) 22 

Операцiї в iноземнiй валютi та сплачена авансом компенсацiя (випущена 08 грудня 

2016 року); 

- Поправки до МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства; 

- Рiчнi поправки до МСФЗ, 2015-2017 роки (щодо застосування поправок до МСФЗ 

3, МСФЗ 11, МСБО 12, МСБО 23); 

- Змiна плану, скорочення або усунення дефiциту (поправки до МСБО 19). 

Застосування цих стандартiв не спричинило значного впливу на фiнансову звiтнiсть 

Групи. 

 

6. Стандарти та поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 

Стандарти та поправки до них, що були схваленi, але не набрали чинностi на звiтну 

дату, наведено нижче. Група має намiр прийняти цi стандарти, якщо вони 

застосовуються, коли вони стануть чинними.  

МСФЗ 17 Страховi контракти 

Стандарт вимагає, щоб страховi зобов'язання оцiнювалися по поточнiй вартостi, i 

надає бiльш унiфiкований пiдхiд до вимiрювання та представлення iнформацiї по всiх 

страхових контрактах. Цi вимоги призначенi для того, щоб досягнути цiлi 

послiдовного облiку страхових контрактiв. Стандарт роздiляє iнвестицiйнi та 

страховi активностi, причому обидвi цi активностi є важливими сферами бiзнесу 

страхових компанiй, але якi мають абсолютно рiзну економiчну суть. Стандарт 

застосовується до звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля 

цiєї дати. 

Цей стандарт не застосовується до Групи. 

Поправки щодо класифiкацiї у МСБО 1  

23 квiтня 2020 року РМСБО випустила 'Класифiкацiю зобов'язань на поточнi та 

довгостроковi (Поправки до МСБО 1)', яка надає бiльш загальний пiдхiд до 

класифiкацiї зобов'язань згiдно iз МСБО 1, яка заснована на наявних контрактних 

зобов'язаннях станом на звiтну дату. Поправки застосовуються до рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати. 

Поправки до IBOR реформи, фаза 1 

26 вересня 2019 року РСМБО випустила проект поправок 'Реформа базової процентної 

ставки (Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7)' (IBOR реформа), як першу реакцiю 



на можливi ефекти даної реформи на фiнансову звiтнiсть. Поправки застосовуються до 

рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 

Нове визначення суттєвостi 

31 жовтня 2018 року РСМБО випустила 'Визначення суттєвостi (Поправки до МСБО 1 та 

МСБО 8)', щоб пояснити визначення термiну "суттєвiсть" та погодити визначення, 

використанi у Концептуальнiй Основi та самих стандартах. Поправки застосовуються 

до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 

Оновленi посилання на Концептуальну Основу 

Разом iз переглянутою Концептуальною Основою, яка була опублiкована у березнi 2018 

року, РСМФБО також випустила 'Поправки до посилань на Концептуальну Основу у МСФЗ 

стандартах'. Поправки застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 

Поправки до МСФЗ 3 

22 жовтня 2018 року РСМБО випустила 'Визначення бiзнесу (Поправки до МСФЗ 3)', яка 

має на метi вирiшити проблеми, якi виникають, коли компанiя визначає, придбала 

вона бiзнес чи групу активiв. Поправки застосовуються до об'єднань бiзнесу, для 

яких дата придбання припадає на перший рiчний звiтний перiод, який починається 1 

сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 

Керiвництво Групи очiкує, що коли вищезазначенi стандарти та iнтерпретацiї 

вступлять у силу, вони не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть. На 

звiтну дату Група не планує робити раннє застосування цих стандартiв та 

iнтерпретацiй. 

 

7.  Об'єднання бiзнесу та вибуття дочiрнiх пiдприємств 

Придбання та злиття ММДС 

16 травня 2018 року Компанiя придбала компанiї групи ММДС, якi працюють у сферi 

телекомунiкацiй, i якi є компанiями пiд спiльним контролем. 

На дату придбання Компанiя визнала придбанi iдентифiкованi активи, прийнятi 

зобов'язання та неконтрольовану частку в об'єктi придбання. Компанiя оцiнила 

вiдповiднi активи та зобов'язання на дату придбання за їхньою справедливою 

вартiстю, а також неконтроьовану частку за пропорцiйною часткою у чистих активах 

об'єкта придбання. З цiєю метою на дату придбання за допомогою компанiї-

оцiнювальника було проведено переоцiнку основних засобiв. 

Придбанi частки наведенi нижче: 

Назва компанiї в групi ММДС Роль у групi     

 

Придбана частка, % 

ММДС-Україна, ТОВ Материнська компанiя 100% 

ММДС-Чернiвцi, ТОВ Дочiрня компанiя  100% 

Телекомiнформ, ТОВ Дочiрня компанiя  100% 

Кейбл ТВ-Фiнанси, ТОВ Дочiрня компанiя 5% 

Незважаючи на те, що ММДС-Україна володiла лише часткою 5% у компанiї Кейбл ТВ-

Фiнанси, вона мала повний операцiйний контроль над нею. 

30 листопада 2018 року всi активи та зобов'язання цих компанiй, окрiм Кейбл ТВ-

Фiнанси, були повнiстю влитi у Компанiю (ПрАТ "Фарлеп-Iнвест"). Компанiя Кейбл ТВ-

Фiнанси залишилася дочiрньою. 

Активи та зобов'язання, придбанi станом на 16 травня 2018 року: 

   Сума, тис. грн. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби   6 643 

Нематерiальнi активи    3 134 

Вiдстроченi податковi активи  28 

Iншi необоротнi активи    604 

Всього необоротних активiв   10 409     

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси   4 337 

Торгова та iнша дебiторська  

заборгованiсть               11 745 

Передоплати                28 074 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  403 974 

Iншi оборотнi активи    4 444 

Всього оборотних активiв  452 574 

Всього активiв           462 983   

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики                    10 203 

Доходи майбутнiх перiодiв -  

довгостроковi (*)       478 864 

Всього довгострокових зобов'язань 489 067     

Поточнi зобов'язання    



Аванси, отриманi вiд клiєнтiв   1 792 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  255 

Доходи майбутнiх перiодiв - поточнi   17 098 

Iншi зобов'язання            827 

Всього поточних зобов'язань   19 972 

Всього зобов'язань          509 039    

Всього iдентифiкованих чистих активiв/(зобов'язань)  

за справедливою вартiстю   (46 056)    

Неконтрольована частка       (7 090)    

Передана компенсацiя   69 536 

(*) Доходи майбутнiх перiодiв (довгостроковi) - це цiльове фiнансування, отримане 

на конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц, яке має бути витрачене у 

майбутньому (згiдно з планом конверсiї). 

Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi становить 11 

745 тис. грн. Її валова вартiсть становить 12 313 тис. грн. 

Також на дату придбання 1 900 тис. грн. резерву переоцiнки було додано до капiталу 

Групи. 

Вiд дати придбання компанiї групи ММДС принесли у фiнансову звiтнiсть Групи 638 

тис. грн. доходу, 14 446 тис. грн. операцiйних витрат, 33 349 тис. грн. 

фiнансового доходу, 8 000 тис. грн. фiнансових витрат, та 540 тис. грн. iншого 

доходу (чистого), що становить загалом 12 081 тис. грн. чистого прибутку. 

Умовної компенсацiї не було визнано. 

Вiдповiдна компенсацiя в сумi 69 536 тис. грн. включена у консолiдованому звiтi 

про фiнансовий стан у статтю "Iнша поточна заборгованiсть". 

Придбання ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" 

Протягом 2018 року Компанiя iнвестувала у ТОВ "Дiджiтал Скрiнз". При цьому, ТОВ 

"Дiджiтал Скрiнз" стало дочiрньою компанiєю лише 1 сiчня 2019 року, це день, коли 

Компанiя отримала операцiйний контроль над ним. 

Балансова вартiсть активiв та зобов'язань, придбаних станом на 01 сiчня 2019 року: 

   Сума, тис. грн. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби         44 306 

Нематерiальнi активи    35 848 

Всього необоротних активiв   80 154     

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси  2 515 

Торгова та iнша дебiторська  

заборгованiсть          35 271 

Передоплати              17 370 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  16 225 

Iншi оборотнi активи   202 

Всього оборотних активiв  71 583 

Всього активiв          151 737   

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики   - 

Всього довгострокових зобов'язань -     

Поточнi зобов'язання    

Позики                    250 145 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 3 070 

Торгова та iнша кредиторська  

заборгованiсть           93 431 

Iншi зобов'язання       6 056 

Всього поточних зобов'язань  352 702 

Всього зобов'язань       352 702    

Всього iдентифiкованих чистих  

активiв/(зобов'язань)   (200 965)    

Неконтрольована частка   -    

Передана компенсацiя   301 

Станом на 31 грудня 2018 року заборгованiсть Компанiї по компенсацiї перед одним з 

колишнiх акцiонерiв становила 298 тис. грн. Ця компенсацiя включена у 

консолiдованому звiтi про фiнансовий стан у статтю "Iнша поточна заборгованiсть". 

Ця сума була погашена 11 лютого 2019 року.  

Вибуття ТОВ "Дiджiтал Скрiнз"  

17 жовтня 2019 року Група продала ТОВ "Дiджiтал Скрiнз" компанiї пiд спiльним 

контролем. 

Результат фiнансової дiяльностi та грошовi потоки у 2019 роцi до дати вибуття були 

наступними: 

   2019 р. 

Дохiд                153 039 



Операцiйнi витрати   (147 109) 

Операцiйний прибуток   5 930 

Фiнансовi доходи i витрати, чиста сума 2 017 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi, чиста сума 4 783 

Прибуток/(збиток) до оподаткування   12 730 

Доходи/(витрати) з податку на прибуток   - 

Прибуток/(збиток) за рiк   12 730 

   2019 р. 

Чистi грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi 18 335 

Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi  (1 494) 

Чистi грошовi кошти вiд фiнансової дiяльностi   2 038    

Чисте (зменшення)/збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв  18 879 

 

Балансова вартiсть активiв та зобов'язань, якi вибули 17 жовтня 2019 року, 

наступна: 

   Сума, тис.грн. 

Активи    

Необоротнi активи    

Основнi засоби   19 543 

Нематерiальнi активи   29 905 

Всього необоротних активiв  49 448     

Оборотнi активи    

Товарно-матерiальнi запаси  1 891 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  65 377 

Передоплати   35 262 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 9 151 

Iншi оборотнi активи   1 451 

Всього оборотних активiв  113 132 

Всього активiв   162 580     

Зобов'язання    

Довгостроковi зобов'язання    

Позики   - 

Всього довгострокових зобов'язань -     

Поточнi зобов'язання    

Позики   220 145 

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 4 415 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 122 969 

Iншi зобов'язання   5 804 

Всього поточних зобов'язань 353 333 

Всього зобов'язань   353 333    

Всього чистих активiв/(зобов'язань)  (190 753)    

Неконтрольована частка   -    

Отримана компенсацiя   301 

Вибуття ПрАТ "Свiт" 

10 квiтня 2019 року Група продала дочiрню компанiю ПрАТ "Свiт". 

Результат фiнансової дiяльностi у 2019 роцi до дати вибуття - лише операцiйнi 

витрати на суму 306 тис. грн. 

Грошовi потоки у 2019 роцi до дати вибуття, а також балансова вартiсть активiв та 

зобов'язань, якi вибули 10 квiтня 2019 року, несуттєвi. 

Прибуток вiд продажу дочiрньої компанiї становить 21 тис. грн. i  вiдображений у 

статтi "Iншi витрати". 

 

8.  Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами  

Визначення пов'язаних сторiн наведено в МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо 

пов'язаних сторiн. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює 

iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати суттєвий сплив чи 

спiльний контроль над iншою стороною при прийняттi фiнансових та операцiйних 

рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, якi можуть являти собою 

вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не 

лише юридичнiй формi. 

Умови операцiй з пов'язаними сторонами 

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами станом на кiнець року є 

незабезпеченими, та розрахунки проводяться в грошових коштах. За виключенням iнших 

довгострокових фiнансових зобов'язань, залишки за розрахункам з пов'язаними 

сторонами є безвiдсотковими. Не iснує фiнансових гарантiй, наданих на користь 

Групи, чи отриманих вiд будь-якої пов'язаної сторони. В 2019 та 2018 роках Група 

не визнавала жодних забезпечень пiд дебiторську заборгованiсть вiд пов'язаних 

сторiн. 

Типи вiдносин з пов'язаними сторонами для тих пов'язаних сторiн, з якими Група 

вступала в iстотнi операцiї або мала iстотнi баланси на звiтнi дати, представленi 

нижче. 



Залишки по розрахункам з пов'язаними сторонами були наступними: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

 Компанiї, що знаходяться пiд спiльним контролем Асоцiйованi компанiї СКМ

 Компанiї, що знаходяться пiд спiльним контролем Асоцiйованi компанiї СКМ 

Торгова i iнша дебiторська заборгованiсть, валова сума 10 104 3 544 7 192

 2 155 

ОВДП (Примiтка 16) - -   145 773 - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 105 679 ? 131 240 - 

Поворотна фiнансова допомога видана 34 026 - - - 

Передоплати 1 341 30 5 083 36 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (8 352) (145) (19 538) (747) 

Iншi поточнi зобов'язання - - (69 536) - 

Аванси отриманi вiд клiєнтiв (94) - (319) (1) 

Фiнансова допомога отримана вiд пов'язаних сторiн - - (224 351) - 

    

Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк були наступними: 

 2019 рiк 2018 рiк 

 Компанiї, що знахо-дяться пiд спiльним контролем Асоцiйо-ванi компанiї 

СКМ Ключовий управлiн-ський персонал Компанiї, що знахо-дяться пiд спiльним 

контролем Асоцiйо-ванi компанiї СКМ Ключовий управлiн-ський персонал 

Дохiд 129 985 10 426 -   68 945 18 887 - 

Операцiйнi витрати (45 569) (769) - (34 713) (568) - 

Фiнансовi доходи 18 652 - - 29 132 - - 

Фiнансовi витрати (397) - - (909) - - 

Фiнансовi доходи/(витрати) по ОВДП (Примiтка 16) (3 840) - - (1 554) - - 

Дохiд вiд продажу ОВДП (Примiтка 16) 141 810 - - - - - 

Придбання основних засобiв (847) - - (5 496) - - 

Дохiд i торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (валова) 

В 2019 роцi Група надала послуги доступу до мережi, взаємоз'єднання та оренди 

каналiв клiєнтам, що є пов'язаними сторонами Групи, на суму 140 411 тис. грн. 

(2018: 87 832 тис. грн.). 

Дебiторська заборгованiсть вiд компанiй, що перебувають пiд спiльним контролем, та 

вiд iнших пов'язаних сторiн - це, в основному, суми за надання послуг зв'язку. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на 31 грудня 2019 року в банку пiд загальним контролем Група мала 105 679 

тис. грн. грошових коштiв та їх еквiвалентiв (31 грудня 2018 року: 131 240 тис. 

грн.). 

Операцiйнi витрати, торгова кредиторська заборгованiсть, передоплати та iнша 

нефiнансова дебiторська заборгованiсть 

Операцiйнi витрати включають в себе витрати по взаємоз'єднаннях, орендi примiщень, 

лiнiй зв'язку та iнше, що надавалися компанiями, що знаходяться пiд спiльним 

контролем та iншими пов'язаними сторонами. 

Торгова кредиторська заборгованiсть та передоплати компанiям, що перебувають пiд 

спiльним контролем та iншим пов'язаним сторонам складають суми за взаємоз'єднання 

та оренду лiнiй зв'язку. Торгова кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними 

сторонами є безвiдсоткова та погашаються в ходi звичайної комерцiйної дiяльностi. 

Вiдсотковi кредити та позики, фiнансова допомога та нарахованi вiдсотки за 

отриманими кредитами 

Станом на 31 грудня 2019 року залишок фiнансової допомоги, отриманої вiд компанiй, 

що знаходяться пiд спiльним контролем, складав 0 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 

224 351 тис. грн.). У червнi 2019 року дана фiнансова допомога була повнiстю 

виплачена.  

У 2019 роцi було отримано 69 788 тис. грн. поворотної фiнансової допомоги вiд 

материнської компанiї. Також у 2019 роцi її було погашено (2018: 117 835 тис. 

грн). 

У 2019 роцi Група видала своїй дочiрнiй компанiї 64 026 тис. грн. поворотної 

фiнансової допомоги, з яких протягом року було повернено 30 000 тис. грн. Дочiрня 

компанiя вибула з Групи у 2019 роцi, тому вiдповiдна поворотна фiнансова допомога 

в сумi 34 026 тис. грн. залишилася у складi активiв Групи станом на 31 грудня 2019 

року. 

Фiнансовi доходи 

В 2019 роцi фiнансовий дохiд включав 18 652 тис. грн. вiдсоткiв по залишкам на 

розрахункових рахунках в українському банку, що є компанiєю, що знаходиться пiд 

спiльним контролем (2018: 29 132 тис. грн.). 

Фiнансовi витрати 

В 2019 та 2018 роках фiнансовi витрати включали банкiвськi комiсiї українського 

банку, що знаходиться пiд спiльним контролем. В 2018 роцi фiнансовi витрати також 

включали вiдсотки, нарахованi цим банком по кредиту. 

Придбання основних засобiв 

В 2019 роцi Група придбала основнi засоби у компанiй, що перебувають пiд спiльним 

контролем, за грошовi кошти в розмiрi 847 тис. грн. (2018: 5 496 тис. грн.). 



Винагорода ключового управлiнського персоналу 

До складу ключового управлiнського персоналу входять 9 керiвникiв вищої ланки 

(2018 рiк: 9 керiвникiв вищої ланки). В 2019 роцi загальна сума винагороди цим 

керiвникам була включена в операцiйнi витрати i складала 21 115 тис. грн. (2018: 

25 682 тис. грн.). Винагорода ключового управлiнського персоналу складається з 

заробiтної плати, премiй та iнших виплат. 

 

9. Основнi засоби 

Рух основних засобiв наведений нижче: 

 Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди Телекомунi-кацiйне обладнання та мережевi 

комутатори Iнше Незавершене будiвництво, невстанов-лене та демонтоване 

обладнання Всього 

Станом на 1 сiчня 2018 р. 

Первiсна вартiсть 405 735   248 652   85 813 48 802   789 002 

Накопичений знос (74 714) (75 709) (52 408) ? (202 831) 

Чиста балансова вартiсть  

на 1 сiчня 2018 р.  331 021   172 943  33 405    48 802 586 171 

Надходження - - - 91 158  91 158 

Перемiщення    4 363     7 161     7 143 (58 668)          - 

Вибуття  (13 004)     (61)     (1 936)      (6 367)     (21 368)   

Амортизацiйнi вiдрахування  

(Примiтка 28)   (23 331)      (37 300)    (10 320)        - (70 951)   

Знецiнення  (Примiтка 28)  -        -      -    (3 754)      (3 754)   

Об'єднання бiзнесу  

(Примiтка 7)   1 350  2 779     58   2 456         6 643 

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.  340 400    145 522   28 350    73 627   587 899 

Станом на 31 грудня 2018 р. 

Первiсна вартiсть 437 148     260 722     88 240     73 627    859 737 

Накопичений знос (96 748)   (115 200)   (59 890)   -       (271 838)   

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.  340 400    145 522    28 350   73 627   587 899 

Надходження - 19      15       74 275    74 309 

Перемiщення    40 673    26 905 15 996    (83 574)           - 

Вибуття   (104 463)   (10 834)   (5 860)     (25 558)   (146 715)   

Амортизацiйнi вiдрахування  

(Примiтка 28) (24 469)     (35 382)   (17 605)        -      (77 456)   

Знецiнення (Примiтка 28)    -         -         -         955        955   

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7) -     27 212 897     16 197   44 306 

Вибуття дочiрнiх пiдприємств (Примiтка 7) - (11 245)  (198) (8 100) (19 543) 

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р. 252 141   142 197  21 595 47 822   463 755  

Станом на 31 грудня 2019 р. 

Первiсна вартiсть 362 166    263 615    90 141      47 822      763 744 

Накопичений знос  (110 025)   (121 418)   (68 546)          -       (299 989)   

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р. 252 141   142 197   21 595   47 822   463 755 

Станом на 31 грудня 2019 року не було основних засобiв в заставi, оскiльки кредит 

був повнiстю погашений в лютому 2018 року. 

Iз загальної суми надходжень основних засобiв у 2019 роцi 2 076 тис.грн. склали 

надходження по дочiрнiй компанiї, яка вибула з Групи у жовтнi 2019 року. Суми 

вибуття та амортизацiйних вiдрахувань основних засобiв по цiй компанiї у 2019 роцi 

склали 19 690 тис.грн. та 7 149 тис.грн., вiдповiдно. 

Станом на 31 грудня 2019 року основнi засоби з первiсною вартiстю 59 225 тис. грн. 

(31 грудня 2018 року: 50 955 тис. грн.) були повнiстю замортизованi, але все ще 

використовувались Групою. 

Якщо б основнi засоби облiковувались за методом iсторичної вартостi, їх балансова 

вартiсть на 31 грудня була б наступною: 

 2019 р. 2018 р. 

Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди 136 626       114 792 

Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори 74 020  50 652 

Iнше 15 966  15 328 

Незавершене будiвництво, демонтаж обладнання 47 191  72 879 

Загальна балансова вартiсть 273 803  253 651 

Станом на 31 грудня 2019 року резерв переоцiнки, визнаний в iншому сукупному 

доходi, складав 179 476 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 274 084 тис. грн.). 

Група визнає додатковi витрати на отримання договорiв з клiєнтами як актив, якщо 

вона сподiвається вiдшкодувати цi витрати (Примiтка 27). Серед таких витрат є 

частина комiсiйної винагороди агентам та частина оренди кол-центру, якi напряму 

стосуються отримання нових клiєнтiв. Цi витрати представленi у групi 

"Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi комутатори" вище. 



У 2019 роцi таких витрат було 650 тис. грн. (2018: 520 тис. грн.). Вони 

амортизуються за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з 

клiєнтом. 

У 2019 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 179 тис. грн (2018: 36 тис. грн.). 

Також Група визнає активом витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом 

(Примiтка 27). Це наступнi витрати на пiдключення (якi напряму стосуються 

вiдповiдного договору). Зокрема, у 2019 роцi таких витрат було 876 тис. грн (2018: 

1 120 тис. грн.). Вони амортизуються за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного 

перiоду вiдносин з клiєнтом. У 2019 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 303 тис. 

грн. (2018: 0 тис. грн.) Цi витрати представленi у групi "Телекомунiкацiйне 

обладнання та мережевi комутатори" вище.  

 

10. Актив з права використання 

Рух активу з права використання наведений нижче: 

1.  Земля, ВОЛЗ, будiвлi та споруди Iнше Всього 

Станом на 1 сiчня 2018 р.    

Первiсна вартiсть - - - 

Накопичений знос - - - 

Чистова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 р. - - - 

Ефект вiд застосування МСФЗ 16      398 747      1 356     400 103    

Вибуття       (62 512)             (279)           (62 791)   

Амортизацiйнi вiдрахування (Примiтка 28)      (29 798)       (207)      (30 005)   

Чистова балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.   306 437     870       307 307    

Станом на 31 грудня 2018 р.    

Первiсна вартiсть      333 919         1 046         334 965    

Накопичений знос       (27 482)    (176)       (27 658)   

Чистова балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.    306 437    870     307 307   

Надходження      116 694       29 568    146 262    

Вибуття       (15 491)       (381)     (15 872)   

Амортизацiйнi вiдрахування 

 (Примiтка 28) 36 242)        (2 228)       (38 470)   

Чистова балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р.    371 398    27 829      399 227   

Станом на 31 грудня 2019 р.    

Первiсна вартiсть 433 693    30 078  463 771 

Накопичений знос (62 295) (2 249)  (64 544) 

Чистова балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 371 398   27 829   399 227 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року у первiснiй вартостi не було змiнних 

орендних платежiв, якi залежать вiд iндексу чи ставки. Також не було оренди з 

гарантiями лiквiдацiйної вартостi або оренди, яка ще не почалася, по якiй у Групи 

є зобов'язання. 

Сума витрат, пов'язаних з орендою, щодо якої Група застосувала практичний прийом, 

описаний у параграфi 5а МСФЗ 16 (оренда зi строком менш нiж 12 мiсяцiв), становила 

4 601 тис. грн. за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року (2018: 3 272 тис.грн.) 

 

11. Нематерiальнi активи 

Рух нематерiальних активiв показаний нижче: 

 Програмне забезпе-чення Лiцензiї Iнше Невста-новлене програмне забезпе-

чення Всього 

Станом на 1 сiчня 2018 р. 

Первiсна вартiсть    47 849 7 617 6 872 - 62 338 

Накопичений знос (36 197) (2 511) (5 817) ? (44 525) 

Чиста балансова вартiсть  

на 1 сiчня 2018 р. 11 652 5 106 1 055 - 17 813 

Надходження - - - 8 862  8 862 

Перемiщення  8 659    (166)     369    (8 862) -   

Амортизацiйнi вiдрахування  

(Примiтка 28) (5 819)    (1 459)    (1 040)    - (8 318)    

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7)  25  3 109    -   -    3 134    

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р.  14 517     6 590     384    -  21 491    

Станом на 31 грудня 2018 р. 

Первiсна вартiсть  49 453     10 807    3 094      -   63 354    

Накопичений знос (34 936)    (4 217)    (2 710)   - (41 863)    

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2018 р. 14 517   6 590    384 -   21 491   

Надходження -    -    -     12 429  12 429 

Перемiщення  9 307 3 542 (420) (12 429)    - 

Амортизацiйнi вiдрахування  



(Примiтка 28) (7 906) (3 018) (4 000)  - (14 924) 

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7) 874 5 360 29 614 - 35 848 

Вибуття дочiрнiх пiдприємств  

(Примiтка 7) (79) (4 630) (25 196) - (29 905) 

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р. 16 713 7 844 382  - 24 939 

Станом на 31 грудня 2019 р. 

Первiсна вартiсть 58 772    14 121  3 189   -      76 082 

Накопичений знос (42 059) (6 277) (2 807)   -     (51 143) 

Чиста балансова вартiсть  

на 31 грудня 2019 р. 16 713 7 844 382  - 24 939 

Iз загальної суми надходжень нематерiальних активiв у 2019 роцi 1 264 тис.грн. 

склали надходження по дочiрнiй компанiї, яка вибула з Групи у жовтнi 2019 року. 

Суми вибуття та амортизацiйних вiдрахувань нематерiальних активiв по цiй компанiї 

у 2019 роцi склали 1 779 тис.грн. та 5 428 тис.грн., вiдповiдно. 

Основнi лiцензiї Групи станом на 31 грудня: 

Серiя i номер Покриття Лiцензiя Дата початку Дата закiнчення Чиста 

балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р. Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 

2018 р.        

ДЛ 000155 Регiональна Надання послуг фiксованого мiжнародного та мiжмiського 

телефонного зв'язку 2 квiтня 2016 року 1 квiтня 2021 року 1 454 2 545 

ДЛ 000735 Регiональна Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

 30 листопада 2016 року 29 листопада 2021 року 14 21 

ДЛ 000736 Регiональна Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

 30 листопада 2016 року 29 листопада 2021 року 76 116 

 

12. Товарно-матерiальнi запаси 

Нижче представленi товарно-матерiальнi запаси: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Товари 3 536 2 603 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1 161 1 793 

Iншi запаси 1 281 1 088 

Запаснi частини  307  613 

Паливо 124 133 

Всього товарно-матерiальних запасiв 6 409 6 230 

Протягом 2019 року 7 582 тис. грн. (2018: 9 528 тис. грн.) товарно-матерiальних 

запасiв були визнанi як витрати. Деталi даних витрат наступнi: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Утримання примiщень та транспортних засобiв (4 201) (4 652) 

Собiвартiсть клiєнтського обладнання  (467) (2 475) 

Обслуговування мережi (323) (294) 

Витрати на маркетинг (309) (464) 

Професiйнi витрати  (1)  (2) 

Iншi витрати (2 281) (1 641) 

Всього (7 582) (9 528) 

Сума списання (уцiнки) товарно-матерiальних запасiв, визнана як витрати у 2019 

роцi становила 450 тис. грн. (2018: 183 тис. грн.). Сума списання (уцiнки) 

активiв, утримуваних для продажу, визнана як витрати у 2019 роцi становила 88 тис. 

грн. (2018: 399 тис. грн.).  

 

13. Iншi оборотнi активи 

Нижче представленi iншi оборотнi активи: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

ПДВ до отримання 3 589 6 131 

Iншi податки та обов'язковi платежi 2 459  91 

Всього iнших оборотних активiв 6 048 6 222 

 

14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

Нижче представлена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Дебiторська заборгованiсть   

Торгова дебiторська заборгованiсть 125 612 106 277 

Резерв пiд зменшення корисностi (45 362) (39 464) 

Торгова дебiторська заборгованiсть - чиста сума 80 250 66 813 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 36 710 29 498 

Резерв пiд зменшення корисностi (485) (762) 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть - чиста сума 36 225 28 736 

Всього торгової та iншої дебiторської заборгованостi 116 475 95 549 

На звiтну дату торгова та iнша дебiторська заборгованiсть була деномiнована в 

наступних валютах: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 



Українська гривня 102 511 82 613 

Долари США 8 876 8 264 

Євро 5 088 4 672 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 116 475 95 549 

У сумi резерву пiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi вiдбулися наступнi змiни: 

 2019 р. 2018 р.  

Станом на 1 сiчня (40 226) (26 451) 

Ефект вiд прийняття нових стандартiв - (14 451) 

Нараховано резерву протягом року (Примiтка 28) (10 244) (10 777) 

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7) - (568) 

Вибуття дочiрнiх пiдприємств 277 - 

Суми, списанi протягом року як безнадiйнi 4 346 12 021 

Станом на 31 грудня (45 847) (40 226) 

Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та 

iншої дебiторської заборгованостi представлений нижче: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

 Торгова дебiторська заборго-ванiсть Iнша дебiторська заборго-ванiсть

 Торгова дебiторська заборго-ванiсть Iнша дебiторська заборго-ванiсть 

Непрострочена i незнецiнена дебiторська заборгованiсть:     

- Абонентiв - юридичних осiб 9 497         -        11 104           -    

- Абонентiв - фiзичних осiб   -      -          -                   -    

- Операторiв            15 993    -    17 541           -    

- Iнших                    12       2 198   4              3 179 

Всього непростроченої i незнецiненої  

дебiторської заборгованостi  25 502  2 198      28 649       3 179  

Простроченi та знецiненi статтi дебiторської заборгованостi (валова сума):  

   

- less than 30 days  15 090      -       17 369               -    

- 31-60 днiв        10 558       -     11 700          1 266  

- 61-90 днiв        6 806       -       4 291            -    

- 91-180 днiв        8 680       -       6 442            -    

- 181-270 днiв        8 032       -       5 071            -    

- 271-360 днiв        5 013       -       4 992            -    

- понад 360 днiв        45 931  34 512    27 763          25 053  

Всього простроченої i знецiненої  

дебiторської заборгованостi   100 110    34 512    77 628   26 319  

Резерв пiд зменшення корисностi (45 362)  (485)  (39 464)  (762) 

Всього             80 250    36 225      66 813    28 736  

У Групи вiдсутня значна концентрацiя кредитного ризику, оскiльки клiєнтська база 

Групи є високодиверсифiкованою  i керiвництво здiйснює регулярний монiторинг 

здатностi клiєнтiв погасити їх заборгованiсть. 

Також Група має довгострокову торгову дебiторську заборгованiсть, яка представляє 

собою довгострокову частину дебiторської заборгованостi за продане в розстрочку 

клiєнтське обладнання, i яка оцiнюється за амортизованою вартiстю (дисконтується). 

Станом на 31 грудня 2019 року довгострокова торгова дебiторська заборгованiсть 

становила 1 520 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 3 340 тис. грн). 

 

15. Передоплати 

 Нижче представленi передоплати: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Аванси виданi 17 860 14 528 

Витрати майбутнiх перiодiв та iнше 541 362 

Всього передоплат 18 401 14 890 

 

16.  ОВДП 

28 вересня 2018 року ММДС (дочiрнє пiдприємство Компанiї на той момент) придбало 

доларовi облiгацiї внутрiшньої державної позики (т.зв. "ОВДП"), емiтованi у 

доларах США, з номiнальною цiною 1 000 доларiв США за 1 ОВДП. Сума, заплачена за 

придбанi ОВДП, становила 149 216 тис. грн. У листопадi 2018 року, коли вiдбулося 

влиття ММДС у Компанiю, цi ОВДП стали частиною поточних активiв Компанiї. 

Деталi придбання станом на 28 вересня 2018 року наступнi: 

Код ОВДП Номiнальний купон, % рiчних Ефективна ставка вiдсотку, % Кiлькiсть, 

шт.  

Загальна номiнальна цiна, тис. дол. США Строк погашення 

UA4000201453 н.д. 4,19% 2 500 2 500 19 червня 2019 р. 

UA4000198469 5,34% 4,50% 2 800 2 800 10 липня 2019 р. 

Всього   5 300 5 300  

Цей фiнансовий iнструмент оцiнюється методом амортизованої вартостi. Станом на 31 

грудня 2018 року вартiсть цих ОВДП була наступною: 

Код ОВДП    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. грн. 



UA4000201453  2 449 67 810 

UA4000198469  2 816 77 963 

Всього    5 265 145 773 

Також протягом 2018 року були нарахованi наступнi доходи та витрати: 

Стаття доходу/витрат    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. 

грн. 

Процентнi доходи 68 1 903 

Ефект дисконтування, дохiд/(витрати)  (8)(228) 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi н/д (3 229) 

Всього    60 (1 554) 

Протягом 2019 року були нарахованi наступнi доходи та витрати: 

Стаття доходу/витрат    Вартiсть, тис. дол. США Вартiсть, тис. 

грн. 

Процентнi доходи  71    1 913 

Ефект дисконтування, дохiд/(витрати)  36   959 

Прибуток/(збиток) вiд курсової рiзницi н/д  (6 712) 

Всього    106   (3 840) 

14 червня 2019 року вiдбувся продаж ОВДП компанiї, що знаходиться пiд спiльним 

контролем, за 141 810 тис. грн. Загальний прибуток вiд продажу склав 1 790 тис. 

грн., що вiдображено в статтi "Iншi витрати" (Примiтка 28). 

 

17. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Станом на звiтну дату грошовi кошти та їх еквiваленти були наступними: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Залишки на поточних банкiвських рахунках 71 244 131 795 

Короткостроковi депозити 35 000 150 000 

Всього грошових коштiв та еквiвалентiв 106 244 281 795 

У 2019 роцi вiдсотки по залишкам на поточних банкiвських рахунках були 

фiксованими, зi ставкою вiд 9% до 11% (2018: вiд 9,5% до 11%). 

Короткостроковi депозити на 31 грудня 2019 року складаються з депозиту в ПУМБ з 

вiдстоковою ставкою 10% рiчних та строком погашення 15 сiчня 2020 року (31 грудня 

2018: в Альфа-банку з вiдсотковою ставкою 19,2% рiчних та строком погашення 01 

квiтня 2019 року). Цi депозити були повнiстю погашенi на вiдповiднi дати. 

Станом на звiтну дату грошовi кошти та їх еквiваленти були деномiнованi в таких 

валютах: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Українськi гривнi 51 334  267 856 

Євро 10 292  3 472 

Долари США 44 618  10 467 

Всього грошових коштiв та еквiвалентiв 106 244   281 795 

Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв не були 

простроченими чи знецiненими. 

 

18. Акцiонерний капiтал 

 Кiлькiсть акцiй, шт. Акцiонерний капiтал 

Станом на 31 грудня 2018 р. 85 243 867 852 439 

Станом на 31 грудня 2019 р. 85 243 867 852 439 

Станом на 31 грудня 2019 року авторизований та повнiстю оплачений акцiонерний 

капiтал складав 85 243 867 звичайних акцiй (31 грудня 2018 року: 85 243 867) з 

номiнальною вартiстю 10 гривень за акцiю. 

Прибуток на акцiю: 

Рiк Середньорiчна кiлькiсть акцiй, шт. (Збиток)/ прибуток, 

тисяч гривень (Збиток)/ прибуток на 1 акцiю, гривень 

2018 85 243 867 4 887 0,0573 

2019 85 243 867 (40 492) (0,4750) 

Дочiрнi компанiї Групи розподiляють отриманий прибуток як дивiденди або переводять 

його в резерви на пiдставi їх фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.  

 

19. Резерв переоцiнки 

Змiни у резервi переоцiнки були наступними: 

Залишок на 1 сiчня 2018  318 987      

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7)  1 900 

Iнший сукупний дохiд за рiк (переоцiнка основних засобiв) (310) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв  (46 493) 

Залишок на 31 грудня 2018  274 084      

Iнший сукупний дохiд за рiк (переоцiнка основних засобiв) (22 046) 

Рекласифiкацiя до непокритих збиткiв  (72 562)   

Залишок на 31 грудня 2019  179 476    



Сума рекласифiкацiї з резерву переоцiнки до непокритих збиткiв дорiвнює рiзницi 

мiж амортизацiєю на дооцiнений актив i амортизацiєю, визначеною на основi 

собiвартостi цього актива (зiгдно з МСБО 12.64). 

 

20. Позики 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Довгостроковi позики   

Iншi довгостроковi позики 2 150 2 443 

Мiнус поточна частина довгострокових позик (835) (960) 

Всього довгостроковi позики 1 315 1 483 

Поточнi позики   

Поточна частина довгострокових позик 835 960 

Всього поточнi позики 835 960 

Всього позик 2 150 2 443 

Нижче вказанi термiни погашення довгострокових позик Групи: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Довгостроковi позики з термiном погашення:  

- Вiд 1 до 2 рокiв 289       352 

- Вiд 2 по 5 рокiв 971 1 117 

- Понад 5 рокiв 55 14 

Всього позик 1 315 1 483 

Станом на 31 грудня 2019 року не було основних засобiв в заставi, оскiльки кредит 

був повнiстю погашений в лютому 2018 року. 

 

21. Iншi зобов'язання 

Iншi зобов'язання представленi нижче: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.  

Нарахування по невикористаним вiдпусткам 5 930 10 076 

Нарахованi премiї 12 479 16 923 

Всього iнших зобов'язань 18 410 26 999 

 

22. Оренднi зобов'язання 

Оренднi зобов'язання представленi нижче: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.  

Довгостроковi 350 455 267 745 

Короткостроковi  100 697 62 405 

Всього орендних зобов'язань 451 152 330 150 

У 2019 роцi процентнi витрати по орендним зобов'язанням становили 69 368 тис. грн. 

(2018: 62 973 тис. грн.). 

У 2019 роцi загальний обсяг вiдтоку грошових коштiв за оренду становив 81 954 тис. 

грн. (2018: 71 073 тис. грн.), зокрема 4 601 тис. грн. щодо короткострокової 

оренди (2018: 3 272 тис. грн.), 7 985 тис. грн. (2018: 4 828 тис. грн.) щодо 

оплати тiла орендних зобов'язань та 69 368 тис. грн. (2018: 62 973 тис. грн.) щодо 

оплати вiдсоткiв орендних зобов'язань. 

 

23. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

Нижче наведена кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 

кредиторська заборгованiсть: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.  

Торгова кредиторська заборгованiсть   

Торгова кредиторська заборгованiсть  28 927 19 310 

Нарахованi витрати 12 289 11 785 

Кредиторська заборгованiсть за придбання основних засобiв та нематерiальних 

активiв 5 806 23 362 

Всього торгової кредиторської заборгованостi 47 022 54 457 

Всього торгової на iншої кредиторської заборгованостi 47 022 54 457 

Станом на звiтну дату торгова кредиторська заборгованiсть була деномiнована в 

таких валютах: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.  

Українська гривня 40 076 45 262 

Євро 3 280 3 695 

Долари США 2 979 4 783 

Росiйськi рублi 687 717 

Всього торгової кредиторської заборгованостi 47 022 54 457 

 

24. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

Валовi суми фiнансових активiв i зобов'язань, якi пiдлягають взаємозалiку, 

представленi в таблицi: 

Станом на 31 грудня 2019 р. Валова  

сума Валова сума взаємозалiку, визнана в звiтi про фiнансовий стан Чиста сума, 

представлена в звiтi про фiнансовий стан 



Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  

(Примiтка 14) 117 987 (1 512) 116 475 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  

(Примiтка 23) (48 534) 1 512 (47 022) 

Станом на 31 грудня 2018 р. Валова сума Валова сума взаємозалiку, визнана в звiтi 

про фiнансовий стан Чиста сума, представлена в звiтi про фiнансовий стан 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  

(Примiтка 14) 97 500 (1 951) 95 549 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  

(Примiтка 23) (56 408) 1 951 (54 457) 

Фiнансовi активи та зобов'язання пiдлягають взаємозалiку у випадку, коли договори 

мiж Групою та контрагентом дозволяють розрахунок в результатi взаємозалiку 

вiдповiдних фiнансових активiв та зобов'язань в разi узгодження такого 

взаємозалiку. У разi вiдсутностi такого узгодження фiнансовi активи та 

зобов'язання погашаються в валових сумах. Основнi угоди з взаємозалiком - це угоди 

з нацiональними операторами. 

 

25. Доходи майбутнiх перiодiв 

Доходи майбутнiх перiодiв складаються з поточних та довгострокових. 

Поточнi доходи майбутнiх перiодiв включають: i) разову плату за пiдключення, що 

включається до складу доходу протягом очiкуваного строку вiдносин Групи з 

абонентом; ii) дохiд вiд абонентiв з рiчною платою за послуги, що надаються 

Групою, та включаються до складу доходу рiвномiрно протягом року; iii) 

короткострокову частину компенсацiї, отриманої вiд українських мобiльних 

операторiв на конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц (згiдно з планом 

конверсiї). Змiни в розрiзi цих категорiй були наступними: 

 Разова плата за пiдключення   

Компенсацiя на конверсiю (короткострокова частина) Всього     

Станом на 1 сiчня 2018 р. 8 481  - 8 481 

Змiна в облiкових оцiнках 7 433  - 7 433 

Об'єднання бiзнесу (Примiтка 7) -  17 098 17 098 

Визнано протягом року 242  2 339 2 581 

Вiднесено до складу доходу (5 445)  - (5 445)  

Станом на 31 грудня 2018 р. 10 711  19 437 30 148    

Визнано протягом року 1 384  1 175 2 559 

Вiднесено до складу доходу (4 866)  (1 156) (6 022) 

Станом на 31 грудня 2019 р. 7 229  19 456 26 685 

Змiна в облiкових оцiнках стосується змiни у очiкуваному перiодi вiдносин з 

клiєнтом (Примiтка 4). 

Довгостроковi доходи майбутнiх перiодiв - це цiльове фiнансування, отримане на 

конверсiю частини частот у дiапазонi 2,5-2,7 ГГц, яке має бути витрачене у 

майбутньому (згiдно з планом конверсiї) (Примiтка 7). 

 

26. Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання станом на 31 грудня були наступними: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

ФIНАНСОВI АКТИВИ 

Борговi iнструменти за амортизованою вартiстю: 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) 116 475 95 549 

ОВДП (Примiтка 16) - 145 773   

Всього фiнансових активiв 116 475 241 322 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Iншi фiнансовi зобов'язання за амортизованою вартiстю, iншi, нiж позики: 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 23) 47 022 54 457 

Iнша поточна заборгованiсть - 70 072 

Оренднi зобов'язання (Примiтка 22) 451 152 330 150   

Всього iнших фiнансових зобов'язань 498 174 454 679 

 

27. Дохiд 

Нижче представлений аналiз доходу за категорiями: 

 2019 р.  2018 р. 

Дохiд вiд надання послуг оптовим клiєнтам     159 361     190 495    

Дохiд вiд надання послуг роздрiбним клiєнтам:  

- Телефонiя                           151 681          184 850    

- Широкосмуговий доступ до Iнтернету 167 433   148 341 

- Передача даних 19 677   18 887 

- IPTV 73 193   6 533 

- Обслуговування телекомунiкацiйних мереж 31 724   28 941 

- OTT 51 123 - 

- Продаж товарно-матерiальних запасiв 110 843   31 110 



- Iншi доходи 49 123   27 273 

Всього доходу 814 158   636 430 

Аналiз доходу по регiонам представлений нижче: 

 2019 р. 2018 р. 

Виручка вiд продажу на внутрiшньому ринку  721 100     532 063    

Виручка вiд продажу на зарубiжному ринку  93 058     104 367    

Всього доходу 814 158    636 430    

Група визнає додатковi витрати на отримання договорiв з клiєнтами як актив, якщо 

вона сподiвається вiдшкодувати цi витрати. Серед таких витрат є частина комiсiйної 

винагороди агентам та частина оренди кол-центру, якi напряму стосуються отримання 

нових клiєнтiв. Цi витрати представленi у групi "Телекомунiкацiйне обладнання та 

мережевi комутатори", яка є частиною основних засобiв (Примiтка 9). 

У 2019 роцi таких витрат було 650 тис. грн (2018: 520 тис. грн.). Вони 

амортизуються за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з 

клiєнтом. 

У 2019 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 179 тис. грн (2018: 36 тис. грн.). 

Також Група визнає активом витрати, понесенi при виконаннi договору з клiєнтом. Це 

наступнi витрати на пiдключення (якi напряму стосуються вiдповiдного договору). 

Зокрема, у 2018 роцi таких витрат було 876 тис. грн (2018: 1 120 тис. грн.). Вони 

амортизуються за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду вiдносин з 

клiєнтом. У 2019 роцi вiдповiдна амортизацiя становила 303 тис. грн. (2018: 0 тис. 

грн.). Цi витрати представленi у групi "Телекомунiкацiйне обладнання та мережевi 

комутатори" , яка є частиною основних засобiв (Примiтка 9). 

 

28. Операцiйнi витрати, чиста сума 

 2019 р. 2018 р.   

Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату (246 687)  (222 681)    

Амортизацiя (Примiтки 9,10,11) (130 850)          (109 274)    

Собiвартiсть проданих товарно-матерiальних запасiв  (100 377) (25 186) 

Витрати на взаємоз'єднання    (81 515)            (93 603)    

Собiвартiсть телевiзiйного контенту  (68 506)               (5 188)    

Утримання примiщень та транспортних засобiв  (39 899)      (38 828)    

Оренда каналiв  (33 934)             (33 675)       

Технiчне обслуговування абонентських лiнiй, пiдключених через мережу Укртелекому

 (16 691) - 

Собiвартiсть клiєнтського обладнання (13 290)               (2 475)    

Суперкомiсiя (10 979) - 

Обслуговування мережi  (10 808)            (13 408)    

Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi (Примiтка 14) (10 244)   

(10 777)    

Оренда кол-центру  (8 407)               (8 913)    

Витрати на маркетинг  (7 629)               (3 571)    

Професiйнi витрати  (7 119)               (6 911)    

Охорона  (5 552)               (5 498)    

Короткострокова оренда (4 601) (3 272) 

Комiсiйнi винагороди агентам (2 412)               (2 167)  

Списання (уцiнка) товарно-матерiальних запасiв (Примiтка 12) (538) (582) 

Знецiнення необоротних активiв (Примiтка 9) 955               (3 754)    

Iншi витрати  (5 602)             (7 830)    

Iншi операцiйнi доходи  - 2 045 

Всього операцiйних витрат, чиста сума (804 685) (595 548)      

До складу витрат на персонал в 2019 роцi включенi витрати по єдиному соцiальному 

внеску в розмiрi 37 247 тис. грн. (2018 рiк: 34 101 тис. грн.). 

 

29. Фiнансовi доходи та витрати, чиста сума   

 2019 р. 2018 р. 

Процентнi доходи 27 933 38 357 

Процентнi витрати:   

- банкiвськi позики - (1 105) 

- оренднi зобов'язання (69 368) (62 973) 

Iншi фiнансовi витрати (22 727) (8 321) 

Всього фiнансових доходiв i витрат, чиста сума (64 162) (34 042) 

 

30. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: 

 2019 р. 2018 р. 

Витрати з поточного податку на прибуток - - 

(Дохiд)/витрати з вiдстроченого податку на прибуток (22 822) (1 802) 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток (22 822) (1 802) 

Iнший сукупний дохiд 2019 р. 2018 р. 



Ефект вiдстроченого податку на прибуток в результатi переоцiнки основних засобiв

 4 839 (349) 

Витрати з податку на прибуток 4 839 (349) 

Прибутки Групи пiдлягають оподаткуванню податком на прибуток в Українi. 

В 2019 роцi податок на прибуток пiдприємств в Українi стягувався з суми 

оподатковуваного доходу за вирахуванням витрат, що зменшують оподатковувану базу, 

за ставкою 18% (2018: 18%). 

Звiрка очiкуваного i фактичного податку на прибуток представлена нижче: 

 2019 р. 2018 р. 

Прибуток/(збиток) до оподаткування, в тому числi: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування (63 314) 3 085 

Теоретичнi витрати/(доходи) з податку на прибуток за ставкою 18%  11 397  (555) 

Вплив статей, що не враховуються або не включаються для цiлей оподаткування:   

Витрати, якi не включаються до витрат у податковому облiку (72) (247) 

Iншi рiзницi мiж очiкуваним та фактичним податком на прибуток 11 497 2 604 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток 22 822 1 802 

 31 грудня 2019 р.  Вiднесено до прибутку або збитку Вiднесено до 

iншого сукупного доходу 31 грудня 2018 р.  

Вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування   

Дебiторська заборгованiсть  8 586 1 481 - 7 105 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (90) (186) - 96 

Накопиченi податковi збитки 45 218 (1 724) - 46 942 

Вплив тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування   

Основнi засоби (21 511) 21 241 4 839 (47 591) 

Нематерiальнi активи 376 2 010 - (1 634) 

Визнане вiдстрочене податкове  

(зобов'язання)/актив 32 579 22 822 4 839 4 918 

 31 грудня 2018 р.  Вiднесено до прибутку або збитку Вiднесено до 

iншого сукупного доходу 31 грудня 2017 р.  

Вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування   

Дебiторська заборгованiсть  7 105 2 804 - 4 301 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 96 (517) - 614 

Накопиченi податковi збитки 46 942 (8 146) - 55 088 

Вплив тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування   

Основнi засоби (47 591) 9 255 (349) (56 497) 

Нематерiальнi активи (1 634) (1 594) - (40) 

Визнане вiдстрочене податкове (зобов'язання)/актив 4 918 1 802 (349) 3 466 

Причини тимчасових рiзниць були наступними: 

Основнi засоби та нематерiальнi активи - вiдмiнностi в методах амортизацiї, 

термiнах корисного використання та в змiнi балансової вартостi в результатi 

переоцiнки основних засобiв; 

Iншi нефiнансовi зобов'язання, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, торгова 

та iнша кредиторська заборгованiсть та доходи майбутнiх перiодiв - вiдмiнностi в 

перiодi визнання; 

Накопиченi податковi збитки - включають вiдстрочений податковий актив визнаний 

щодо накопичених ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" станом на 31 грудня 2019 року податкових 

збиткiв в сумi 251 215 тис. грн. В 2018 роцi Група визнала вiдстрочений податковий 

актив в сумi 54 143 тис. грн. щодо накопичених податкових збиткiв, з яких 1 724 

тис. грн. було використано в 2019 роцi. 

Компанiя не визнала вiдстрочений податок, пов'язаний з її iнвестицiями у дочiрнє 

пiдприємство, оскiльки вона не може контролювати термiни та реалiзацiю цiєї 

тимчасової рiзницi. 

 

31. Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики 

Податкове законодавство. Податкове i митне законодавство України може тлумачитися 

по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з 

тлумаченням цього законодавства керiвництвом Групи i його застосування в ходi 

дiяльностi Групи, i iснує можливiсть того, що операцiї i дiяльнiсть, якi в 

минулому не оскаржувались, будуть оскарженi. В результатi податковими органами 

можуть бути нарахованi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. 

Вiдповiднi органи мають право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах 

протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрка 

може стосуватися довших перiодiв. 

Судовi процедури. Час вiд часу Група стає стороною судових розглядiв i позовiв. 

Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2019 року Група не понесе iстотних 

збиткiв внаслiдок неврегульованих судових розглядiв. 

Зобов'язання по капiтальним видаткам i зобов'язання по закупiвлям. Станом на 31 

грудня 2019 року Група не має iстотних договiрних зобов'язань за капiтальними 

видатками та iстотних зобов'язань iз закупiвель. 

Активи, переданi в заставу, та активи з обмеженим використанням. Станом на звiтну 

дату Група не має активiв в заставi.  



Дотримання особливих умов. Група може мати певнi особливi умови договору, в 

основному пов'язанi з договорами позик. Недотримання цих умов може призвести до 

негативних наслiдкiв для Групи, включаючи зростання вартостi позик, оголошення 

дефолту та вимоги негайного повернення позик. Станом на 31 грудня 2019  Група 

виконувала вказанi вимоги. 

 

32. Управлiння фiнансовими ризиками 

Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється централiзовано щодо фiнансових 

ризикiв,якi включають ринковий ризик (валютний ризик i ризик процентної ставки), 

кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими 

ризиками є визначення лiмiтiв ризику i встановлення контролю над тим,щоб цi лiмiти 

не перевищувались. 

Кредитний ризик. Кредитний ризик пов'язаний з наданням Компанiєю послуг на 

кредитних умовах, а також з iншими операцiями з контрагентами, якi призводять до 

виникнення фiнансових активiв, в основному, в результатi продажу товарiв i послуг. 

Згiдно з українським законодавством, послуги фiксованого телефонного зв'язку 

повиннi надаватися на кредитних умовах; при цьому по вiдношенню до iнших 

телекомунiкацiйних послуг обмеження не встановленi. 

Максимальна сума, що пiдпадає пiд кредитний ризик за класами активiв Компанiї, 

дорiвнює балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан: 

 31 грудня 2019 р.  31 грудня 2018 р.  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) 

- Торгова дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 80 250   66 813    

- Iнша дебiторська заборгованiсть 36 225    28 736    

Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 17) 

- Грошовi кошти та їх еквiваленти 106 244    281 795  

Загальна максимальна сума, яка пiдпадає пiд кредитний ризик 222 719    377 347  

Концентрацiя кредитного ризику. Компанiя не встановлює лiмiти щодо суми ризику, 

пов'язаного з окремими клiєнтами (контрагентами) або групами клiєнтiв 

(контрагентiв), оскiльки характер телекомунiкацiйних послуг передбачає вкрай 

незначну концентрацiю кредитного ризику: станом на 31 грудня 2019 року загальна 

сума дебiторської заборгованостi вiд 10 найбiльших клiєнтiв склала 24 499 тис. 

грн. (31 грудня 2018 року: 19 617 тис. грн.), що становить 31% (31 грудня 2018 

року: 29%) вiд загальної суми торгової дебiторської заборгованостi. При цьому 

максимальна сума заборгованостi вiд одного контрагента на 31 грудня 2019 року 

становила 4 260 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 3 113 тис. грн.). 

Дана дебiторська заборгованiсть вiдноситься до оптових дебiторiв (операторiв). 

Залишок торгової дебiторської заборгованостi на 31 грудня 2019 року в загальнiй 

сумi 55 751 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 47 196 тис. грн.) розподiлено мiж 

приблизно 388 тис. роздрiбних клiєнтiв (31 грудня 2018 року: понад 317 тис. 

роздрiбних клiєнтiв). 

Компанiя вживає активних заходiв для контролю щодо дотримання строкiв погашення 

дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв. У Фiнансовiй дирекцiї Компанiї створено 

спецiальний Вiддiл кредитного контролю, в обов'язки якого входить монiторинг 

прийнятного рiвня кредитного ризику. 

Крiм того, керiвництво аналiзує термiни виникнення торгової дебiторської 

заборгованостi i контролює простроченi суми,включаючи розробку програм 

реструктуризацiї. 

У бiльшостi випадкiв клiєнти зобов'язанi здiйснювати платежi протягом 20 днiв 

пiсля того, як послуги були їм наданi Компанiєю. Пiсля закiнчення 20-денного 

термiну Компанiя починає використовувати механiзми, передбаченi законодавством 

України, а також застосовувати процедури, спрямованi на повернення дебiторської 

заборгованостi. Такi механiзми включають, крiм iншого, судовi процеси, залучення 

зовнiшнiх спецiалiзованих колекторських органiзацiй для повернення заборгованостi 

i переговори про реструктуризацiю заборгованостi. 

Ринковий ризик. Компанiї властивий ринковий ризик. Ринковi ризики виникають у 

зв'язку з вiдкритими позицiями (a) iноземних валют, (b) процентними активами та 

зобов'язаннями, (c) пайовими iнвестицiями, якi великою мiрою залежать вiд 

загальних та конкретних ринкових змiн. Керiвництво встановлює прийнятний рiвень 

ризику, який вiдстежується щодня. Однак застосування такого пiдходу не запобiгає 

збиткам понад встановлений рiвень в разi значних ринкових змiн. 

Валютний ризик. Компанiї властивий вплив валютного ризику, оскiльки її монетарнi 

активи та зобов'язання або безпосередньо деномiнованi в iноземнiй валютi 

(переважно в доларах США i євро), або їх еквiвалент в українськiй гривнi схильний 

до впливу динамiки валютного курсу. 

В представленiй нижче таблицi наведено чутливiсть прибутку до оподаткування 

Компанiї (у зв'язку зi змiнами у справедливiй вартостi монетарних активiв та 

зобов'язань) до можливої змiни обмiнних курсiв, за умови незмiнностi iнших 

величин: 

 2019 р. 2018 р. 



 Курс гривнi знецiнився/ укрiпився на Збiльшення/ (зменшення) прибутку до 

оподаткування Курс гривнi знецiнився/ укрiпився на Збiльшення/ (зменшення) 

прибутку до оподаткування 

Долари США 10% 5 071 10% 1 395 

Євро 10% 1 116 10% 445 

Росiйськi рублi 10% (81) 10% (72)     

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство може 

стикатися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня 

пiддається цьому ризику в зв'язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових 

коштiв. Що стосується полiтики, то управлiння лiквiднiстю здiйснюється кiнцевою 

материнською компанiєю. У випадку недостатньої чи надмiрної лiквiдностi окремих 

юридичних осiб Група СКМ перемiщує ресурси та кошти мiж компанiями Групи СКМ для 

досягнення оптимального фiнансування бiзнес-потреб кожного суб'єкта 

господарювання. Керiвництво аналiзує помiсячнi прогнози грошових потокiв Компанiї, 

а також звiти по грошовим потокам i касовiй позицiї за тиждень. 

Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає використання процедур бюджетування 

грошових потокiв i контролю помiсячних бюджетiв, вiдповiдальнiсть за якi покладена 

на власникiв бюджетiв, i проведення щомiсячного детального аналiзу виконання 

бюджету, вiдповiдальнiсть за який покладено на керiвництво. 

Вiдповiдальнiсть за аналiз i управлiння щоденною лiквiднiстю Компанiї несе 

Казначейство в складi Фiнансової дирекцiї. Казначейство готує помiсячнi прогнози 

грошових коштiв,контролює отримання коштiв i щодня встановлює лiмiти витрат 

грошових коштiв, про що повiдомляє пiдроздiли Компанiї. Крiм того, Казначейство 

постiйно контролює наявнiсть кредитного фiнансування, наприклад, овердрафту, 

достатнього для забезпечення потреб Компанiї. 

Компанiя використовує спецiальну контрольну форму, яка встановлює порядок 

прийняття нових зобов'язань (договору i замовлення на закупiвлi) i виконання таких 

зобов'язань (дозволу на оплату), для того щоб всi потенцiйнi зобов'язання Компанiї 

затверджувалися представником Фiнансової дирекцiї, а суттєвi операцiї 

затверджувалися Генеральним директором (договори на суму понад 10 тис. грн.). 

Одним з фiнансових критерiїв видачi дозволу є вплив потенцiйного зобов'язання на 

лiквiднiсть Компанiї. 

Нижче в таблицi показанi фiнансовi зобов'язання Компанiї станом на 31 грудня 2019 

року в розрiзi термiнiв погашення у вiдповiдностi до умов договорiв. Суми,показанi 

в таблицi, - це недисконтованi грошовi потоки згiдно з договорами, в тому числi 

загальна сума фiнансових зобов'язань (до вирахування майбутнiх фiнансових витрат). 

Якщо сума до сплати не є фiксованою, то сума, яка пiдлягає розкриттю, 

визначається, виходячи з умов, якi iснують станом на кiнець звiтного перiоду. 

Виплати в валютi перераховуються за офiцiйними курсами, встановленими Нацiональним 

банком України на кiнець звiтного перiоду. 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 

грудня 2019 року: 

На вимогу i до 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв -5 рокiв Понад 5 рокiв Всього  

Оренднi зобов'язання 27 067 73 630 292 817 57 638 451 152 

Зобов'язання з фiнансової допомоги 580 254 363 953 2 150 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  

(Примiтка 23) 47 022 - - - 47 022 

Всього майбутнiх платежiв  в тому числi майбутнiх виплат основної суми зобов'язань 

i вiдсоткiв по ним 74 669  73 884 293 180 58 591 500 324 

Нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 

грудня 2018 року: 

На вимогу i до 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 12 мiсяцiв -5 рокiв Понад 5 рокiв Всього  

Процентнi кредити та позики 16 764   45 641   186 734   81 011  330 150 

Зобов'язання з фiнансової допомоги 626  224 685  293  1 190  226 794 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  

(Примiтка 23)  52 842  1 615  -  -  54 457 

Всього майбутнiх платежiв  в тому числi майбутнiх виплат основної суми зобов'язань 

i вiдсоткiв по ним 70 232 271 941 187 027 82 201 611 401 

Процентний ризик. Компанiя пiдпадає пiд ризик у зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi 

потоки. 

Ризик змiни процентної ставки, на який наражається Компанiя, пов'язаний з 

короткостроковими позиками. Позики, залученi за змiнною процентною ставкою, 

пiддають Компанiю ризику процентної ставки грошових потокiв; позики, залученi за 

фiксованою процентною ставкою, пiддають Компанiю ризику змiни справедливої 

вартостi процентної ставки.  

У Компанiї немає офiцiйно оформленої полiтики та процедур з управлiння ризиком 

процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним для дiяльностi 

Компанiї. Однак Компанiя контролює процентнi ставки за своїми фiнансовими 

iнструментами. 

 



33. Управлiння капiталом 

Метою Групи при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Групи в 

якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i 

вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру 

капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури 

капiталу Група може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, 

повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для 

зменшення суми боргу. 

Група встановила певнi цiльовi фiнансовi показники i коефiцiєнти покриття, якi 

контролює на квартальнiй та рiчнiй основi, також вона може коригувати свою 

полiтику управлiння капiталом i показники в зв'язку iз змiною операцiйної 

дiяльностi, настроїв учасникiв ринку або стратегiї розвитку. В даний час 

управлiння капiталом Групи здiйснюється не на пiдставi даної фiнансової звiтностi. 

Група використовує окрему фiнансову звiтнiсть своїх дочiрнiх компанiй, 

пiдготовлену вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Протягом 

року не було нiяких змiн в пiдходах Групи до управлiння капiталом. Група ще не 

визначила оптимальну для себе полiтику управлiння капiталом. 

 

34. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при 

здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими непов'язаними сторонами, за 

винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням 

справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному ринку. 

Група визначила розрахункову справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, 

виходячи з наявної ринкової iнформацiї,якщо така iснує, з використанням 

вiдповiдних методик оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою 

визначення розрахункової справедливої вартостi необхiднi суб'єктивнi судження. В 

Українi все ще спостерiгаються деякi явища, властивi ринку, що розвивається, а 

економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових ринках. 

Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати операцiї продажу за 

вимушено низькою цiною, яка є, таким чином, справедливою вартiстю фiнансових 

iнструментiв. При визначеннi ринкової вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво 

використовувало всю наявну ринкову iнформацiю. 

 

35. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду 

Наприкiнцi 2019 року з'явилися першi новини з Китаю про вiрус COVID-19 ("Корона"). 

У першi кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився свiтом, спричинивши збiй у 

бiзнесовiй та економiчнiй дiяльностi. 30 сiчня 2020 року, ВООЗ оголосила загрозу 

для здоров'я, а 11 березня 2020 року вона ж оголосила про всесвiтню пандемiю у 

зв'язку зi спалахом COVID-19. 17 березня 2020 року український парламент прийняв 

новi закони з цiллю пом'якшення впливу нового коронавiрусу. Вони скасовують деякi 

податковi вимоги з цiллю надання фiнансових послаблень для пiдприємств, 

працiвникiв та пенсiонерiв, яких зачепило сповiльнення економiки. З-помiж iншого, 

пропонується звiльнення вiд штрафiв за порушення податкового законодавства у 

перiод з 1 березня по 31 травня 2020 року. 

Оцiнку фiнансового ефекту на Групу на даний момент зробити не можна. 

Загальне очiкування серед бiльшостi учасникiв телекомунiкацiйної iндустрiї таке, 

що наслiдки вiрусу не будуть надто вiдчутнi до наступного етапу оголошення 

фiнансових результатiв, коли деякi невизначеностi i ефекти вiд заходiв, прийнятих 

країнами, стануть дещо зрозумiлiшими. 

 

36. EBITDA 

 2019 р. 2018 р.    

Операцiйний прибуток 9 473  40 882    

Амортизацiя 130 850   109 274    

Списання (уцiнка) товарно-матерiальних запасiв  538  582    

Знецiнення необоротних активiв (955)   3 754    

Iншi (доходи)/витрати, чиста сума 75 110   8 936    

EBITDA 215 016   163 428 

 

 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН 

ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. 

  

3 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної особи) 
31586485 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172 

5 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
2846 

6 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

339/3 

23.02.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019 

8 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 

03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 
01 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Номер та дата договору на перевірку 

окремої звітності: 2168/IFRS/111/03 

від 02.12.2019р. (розмір винагороди 

300 тис.грн.). 

Номер та дата договору на перевірку 

консолідованої звітності: 

2168/IFRS/111/04 від 02.12.2019р. 

(розмір винагороди 240 тис.грн.). 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
2168/IFRS/111/03;  2168/IFRS/111/04 

02.12.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 17.02.2020 - 10.04.2020 

12 Дата аудиторського висновку 10.04.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 540000.00 

14 Текст аудиторського звіту 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акціонерам та Раді директорів Приватного акціонерного товариства "Фарлеп-Інвест"  

 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 

"Фарлеп-Інвест" (далі - "Компанія"), що складається зі Звіту про фінансовий стан 

на 31 грудня 2019 року, Звіту про сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів 

та Звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, 

та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 

політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах, фінансовий cтан Компанії на 31 грудня 2019 року, та її 

фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ") та 

вимог Закону України та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХIV (зі змінами) щодо 

складання фінансової звітності. 

 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до Компанії згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з 



Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними 

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали інші  обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що 

отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки. 

 

Пояснювальний параграф  

Ми звертаємо увагу на Примітку 8 "Розрахунки та операції з пов'язаними 

сторонами" фінансової звітності Компанії, яка розкриває, що значна частина 

операцій та заборгованості Компанії складається з операцій та заборгованостей з 

пов'язаними сторонами. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

 

Операційне середовище 

Ми звертаємо увагу на Примітку 35 до цієї фінансової звітності, у яких йдеться 

про те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, а також 

епідеміологічного стану щодо поширення коронавірусу COVID-19, які тривають в 

Україні та всьому світі, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо 

передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на 

економіку України та операційну діяльність Компанії в цілому.  

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були 

значущими під час аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались в контексті аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались 

при формуванні нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань. 

Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки", ми визначили, що 

описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в 

нашому звіті. 

 

   № з/п Опис ключових питань аудиту відповідно до вимог МСА 701:  

1 Відображення операцій з оренди в бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності Компанії застосування підходів МСФЗ 16 "Оренда" 

Ми приділили особливу увагу цьому питанню у зв'язку з суттєвістю статті, чиста 

балансова вартість активу з права використання станом на 31 грудня 2019 року 

становить 399 227 тис. грн., а також з використанням значних суджень і оцінок 

управлінського персоналу щодо визнання. Слід зазначити, що новий МСФЗ 16 

"Оренда" вступив у дію з 1 січня 2019 року, при цьому Група прийняла раннє 

застосування даного стандарту з 01 січня 2018 року. 

З огляду на те, що Компанія у своїй діяльності орендує майно та надає майно в 

оренду, існують ризики невірного відображення операцій з оренди у фінансовій 

звітності, що може призвести до викривлень показників фінансової звітності. 

   Яким чином відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту: 

Наші аудиторські процедури для усунення ризику суттєвого викривлення, 

пов'язаного з відображенням оренди, що є значним ризиком, включали: 

аналіз інформації отриманої через процедури оцінки ризиків, які проводилися для 

отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища; 

аналіз облікової політики, договорів, а також, аналіз оцінки Компанією того, чи 

містить договір компонент оренди у відповідності  до МСФЗ 16 "Оренда"; 

аналіз ставок дисконтування; 

вивчення критеріїв визнання активу та зобов'язань по оренді у балансі Компанії 

та відповідність такого визнання вимогам МСФЗ 16 "Оренда"; 

розгляд розкриття інформації з оренди у примітках 11, 22, 30 до фінансової 

звітності Компанії, разом з інформацією, наведеною у звіті про фінансовий стан, 

звіті про прибутки та збитки та звіті про рух грошових коштів. 

 

   № з/п Опис ключових питань аудиту відповідно до вимог МСА 701:  

2 Визнання та достовірність відображення виручки 

Як зазначено у примітці 28, загальна виручка Компанії становить 661 119 тис. 

грн. і сформована за рахунок великого обсягу невеликих операцій, які у свою 

чергу різняться численними тарифними планами. У процесі формування виручки 

задіяні декілька комплексних систем білінгу та інші системи операційної 

підтримки, які призводять до зростання ризику, пов'язаного із достовірністю 

відображення облікованої виручки. Саме велика кількість одноманітних операцій в 

структурі виручки вимагають від аудитора особливої уваги в частині перевірки 

механізмів контролю та виконання аналітичних процедур у поєднанні з тестуванням 

по суті. Отже, ми вважаємо це питання ключовим питанням аудиту. 

    Яким чином відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту: 

Під час аудиту ми протестували механізми внутрішнього контролю, провели 

аналітичні процедури та процедури по суті, а саме (не виключно): 



- тестування відповідності даних між білінговою системою та обліковою системою; 

- тестування суттєвих господарських операцій, які здійснюються ручним 

проведенням у обліковій системі; 

- вивчення та тестування ІТ-середовища, включаючи наявні процедури керування 

змінами та обмеження доступу; 

- тестування внутрішніх механізмів контролю, що застосовуються до обліку виручки 

та дебіторської заборгованості; 

- проведення тестів контролю за бізнес-циклами між абонентами та Компанією у 

білінговій системі; 

- тестування грошових надходжень за суттєвими та унікальними господарськими 

операціями; 

- отримання зовнішніх листів-підтверджень від 

Контрагентів.  

Наші процедури не призвели до суттєвих зауважень щодо поставленого питання. 

 

Інша інформація 

Інша інформація. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора 

щодо неї  

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, 

підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Інша 

інформація (фінансова та нефінансова інформація), складається зі Звіту 

керівництва (звіту про управління) до складу якого входить Звіт про корпоративне 

управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище та при цьому розглянути, чи 

існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд 

такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми 

доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов'язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 

996-ХIV щодо складання фінансової звітності та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 

процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 



внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів 

здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть 

примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно 

з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 

події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають 

на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних 

заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час 

аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 

питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, 

якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 

питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 

слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Думка щодо інформації у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття 

якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV 

 

На підставі роботи, проведеної нами під час аудиту, ми прийшли до висновку, що 

інформація, а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і 

управління ризиками Компанії; перелік осіб, які прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про будь-які обмеження 

прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; 

порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноваження 

посадових осіб Компанії, розкрита у Звіті про корпоративне управління станом на 

31 грудня 2019 року так, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-

IV та підпунктами 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 "Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 

№ 2826 (із змінами) (далі - Положення 2826), а також узгоджується із 

інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах 

Компанії за звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року. 

 

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне 

управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, 

а саме: 

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується 

Компанія або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання 

юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія 

добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про 

практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 

вимоги; 

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та 

загальний опис прийнятих на зборах рішень; 

- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального 

виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про 



проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про 

корпоративне управління за 2019 рік, ми встановили, що Звіт про корпоративне 

управління не містить посилань на  власний кодекс корпоративного управління (за 

його відсутності), Компанія надає пояснення з приводу зазначеного, що додаються 

до Звіту. 

 

Відповідно до вимог статті 14 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII "Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - "Закон") надається 

додаткова інформація щодо: 

ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" було призначено для виконання цього завдання з 

обов`язкового аудиту Загальними зборами акціонерів Компанії відповідно до 

протоколу № 2/2019 від 28 листопада  2019 року та Статуту Компанії. 

Загальна тривалість виконання завдання з обов`язкового аудиту фінансової 

звітності Компанії ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" з урахуванням повторних 

призначень становить два роки. Для ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" це завдання 

також є першим роком проведення обов'язкового аудиту Компанії після визнання 

Компанії суб'єктом суспільного інтересу відповідно до вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-XlV. 

Метою  нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до 

фінансової звітності Компанії. Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми 

могли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення 

нашої думки про те, чи складена фінансова звітність Компанії у всіх суттєвих 

аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування 

з урахуванням обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також 

специфіки галузі в якій Компанія здійснює свою діяльність.  

Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає 

нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень 

більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на 

яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже 

аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить 

викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Компанії, 

ефективність чи результативність ведення справ Компанії управлінським 

персоналом. 

Загальні процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства чи помилки, які застосовувалися під час нашого аудиту: 

- аналіз середовища внутрішнього контролю Компанії, процесу ідентифікації 

бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансового звітування, які застосовані у 

Компанії, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також 

прийняття рішень Компанією щодо механізму розгляду цих ризиків; 

- процедури зовнішнього підтвердження, у т.ч. щодо залишків рахунків 

дебіторської заборгованості та їх умови, а також провели інспектування 

документів після завершення періоду та системи внутрішнього контролю Компанії, 

пов'язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; 

- аналіз регуляторних ризиків (регуляторне середовище, у т.ч. застосована 

концептуальна основа фінансового звітування, правове та політичне середовище);  

- розуміння заходів контролю IT, включаючи пов'язані бізнес-процеси, що 

стосуються фінансового звітування, основних заходів, які Компанія використовує 

для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовим звітуванням; 

- тестування журнальних проводок; 

- аналіз інформації, що отримана у попередніх періодах;  

- виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як 

процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених 

сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і 

відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за 

підготовкою фінансової звітності; 

- аналіз обставин щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для 

оцінки фінансового стану, результатів діяльності або руху грошових коштів 

Компанії та мали прогнозно привести до викривлень інформації, зокрема змін в 

тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх співвідношеннях. 

Серед ідентифікованих нами ризиків, які були значущими під час аудиту фінансової 

звітності Компанії поточного періоду, на які згідно з нашими професійними 

судженнями, доцільно було звернути увагу, включені нами до розділу "Ключові 

питання аудиту". Ці питання були розглянуті в контексті нашого аудиту фінансової 

звітності в цілому та враховувались при формуванні нашої думки щодо неї, при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

У розділі "Пояснювальний параграф" нашого звіту нами описано питання, що 

розкрито у фінансовій звітності Компанії та на яке, на наше професійне судження, 

також доцільно звернути увагу. Це питання розглянуто в контексті нашого аудиту 

фінансової звітності в цілому, є фундаментальним для розуміння фінансової 



звітності користувачами, та при цьому ми не вносили подальших застережень до 

нашої думки щодо цього питання. 

Під час проведення даного завдання з обов`язкового аудиту нами не було виявлено 

інших питань стосовно аудиторських оцінок, окрім тих, що зазначено у розділі 

"Ключові питання аудиту" цього звіту, інформацію щодо яких ми вважаємо за 

доцільне розкрити у відповідності до вимог частини 4.3 статті 14 Закону України 

"Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258 

VIII.  

Виявлені нами ризики не пов'язані із ризиком шахрайства. 

Інформацію, що міститься у даному звіті незалежного аудитора, щодо аудиту 

фінансової звітності Компанії було узгоджено з інформацією у додатковому звіті 

для Наглядової ради. 

ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Компанії інших послуг, заборонених 

відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2019 року та у 

період з 1 січня 2020 року до дати підписання цього звіту незалежного аудитора.  

ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по 

відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали інші обов`язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Під 

час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактів або 

питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які ми б хотіли звернути 

Вашу увагу. 

Протягом 2019 року ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Компанії інші 

послуги, окрім послуг з обов`язкового аудиту. 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акціонерам та Раді директорів Приватного акціонерного товариства "Фарлеп-Інвест"  

 

Думка 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного 

товариства "Фарлеп-Інвест" (далі - "Компанія") та її дочірніх підприємств (далі 

- "Група"), що складається з Консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 

грудня 2019 року, Консолідованого звіту про сукупний дохід, Консолідованого 

звіту про рух грошових коштів та Консолідованого звіту про зміни у власному 

капіталі за рік, що   зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової 

звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах, консолідований фінансовий cтан Групи на 31 

грудня 2019 року, та її консолідовані фінансові результати і консолідовані 

грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ") та вимог Закону України та вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 

16.07.1999 року № 996-ХIV (зі змінами) щодо складання консолідованої фінансової 

звітності. 

 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності" нашого звіту. Ми є 

незалежними по відношенню до Групи згідно з Кодексом Етики Професійних 

Бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") 

та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту консолідованої 

фінансової звітності, а також виконали інші  обов'язки з етики відповідно до 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Пояснювальний параграф  

Ми звертаємо увагу на Примітку 8 "Розрахунки та операції з пов'язаними 

сторонами" консолідованої фінансової звітності Групи, яка розкриває, що значна 

частина операцій та заборгованості Групи складається з операцій та 

заборгованостей з пов'язаними сторонами. Нашу думку не було модифіковано щодо 

цього питання. 

Операційне середовище 

Ми звертаємо увагу на Примітку 35 до цієї консолідованої фінансової звітності, у 

яких йдеться про те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, а 

також епідеміологічного стану щодо поширення коронавірусу COVID-19, які тривають 

в Україні та всьому світі, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо 

передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на 



економіку України та операційну діяльність Групи в цілому.  

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були 

значущими під час аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період. 

Ці питання розглядались в контексті аудиту консолідованої фінансової звітності в 

цілому та враховувались при формуванні нашої думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 

Наводимо опис кожного ключового питання аудиту відповідно до МСА 701. 

   № з/п Опис ключових питань аудиту відповідно до вимог МСА 701: 

1 Відображення операцій з оренди в бухгалтерському обліку та консолідованій 

фінансовій звітності Групи застосування підходів МСФЗ 16 "Оренда" 

Ми приділили особливу увагу цьому питанню у зв'язку з суттєвістю статті, чиста 

балансова вартість активу з права використання станом на 31 грудня 2019 року 

становить 399 227 тис. грн., а також з використанням значних суджень і оцінок 

управлінського персоналу щодо визнання. Слід зазначити, що новий МСФЗ 16 

"Оренда" вступив у дію з 1 січня 2019 року, при цьому Група прийняла раннє 

застосування даного стандарту з 01 січня 2018 року. 

З огляду на те, що Група у своїй діяльності орендує майно та надає майно в 

оренду, існують ризики невірного відображення операцій з оренди у консолідованій 

фінансовій звітності, що може призвести до викривлень показників консолідованої 

фінансової звітності. 

   Яким чином відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту: 

Наші аудиторські процедури для усунення ризику суттєвого викривлення, 

пов'язаного з відображенням оренди, що є значним ризиком, включали: 

аналіз інформації отриманої через процедури оцінки ризиків, які проводилися для 

отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища; 

аналіз облікової політики, договорів, а також, аналіз оцінки Компанією того, чи 

містить договір компонент оренди у відповідності  до МСФЗ 16 "Оренда"; 

аналіз ставок дисконтування; 

вивчення критеріїв визнання активу та зобов'язань по оренді у балансі Групи та 

відповідність такого визнання вимогам МСФЗ 16 "Оренда"; 

розгляд розкриття інформації з оренди у примітках 10, 22, 29 до консолідованої 

фінансової звітності Групи, разом з інформацією, наведеною у консолідованому 

звіті про фінансовий стан, консолідованому звіті про прибутки та збитки та 

консолідованому звіті про рух грошових коштів. 

    № з/п Опис ключових питань аудиту відповідно до вимог МСА 701: 

2. Визнання та достовірність відображення виручки 

Як зазначено у примітці 27, загальна виручка Групи становить 814 158 тис. грн. і 

сформована за рахунок великого обсягу невеликих операцій, які у свою чергу 

різняться численними тарифними планами. У процесі формування виручки задіяні 

декілька комплексних систем білінгу та інші системи операційної підтримки, які 

призводять до зростання ризику, пов'язаного із достовірністю 

відображення облікованої виручки. Саме велика кількість одноманітних операцій в 

структурі виручки вимагають від аудитора особливої уваги в частині перевірки 

механізмів контролю та виконання аналітичних процедур у поєднанні з тестуванням 

по суті. Отже, ми вважаємо це питання ключовим питанням аудиту. 

   Яким чином відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту: 

Під час аудиту ми протестували механізми внутрішнього контролю, провели 

аналітичні процедури та процедури по суті, а саме (не виключно): 

- тестування відповідності даних між білінговою системою та обліковою системою; 

- тестування суттєвих господарських операцій, які здійснюються ручним 

проведенням у обліковій системі; 

- вивчення та тестування ІТ-середовища, включаючи наявні процедури керування 

змінами та обмеження доступу; 

- тестування внутрішніх механізмів контролю, що застосовуються до обліку виручки 

та дебіторської заборгованості; 

- проведення тестів контролю за бізнес-циклами між абонентами та Групою у 

білінговій системі; 

- тестування грошових надходжень за суттєвими та унікальними господарськими 

операціями; 

- отримання зовнішніх листів-підтверджень від 

Контрагентів.  

Наші процедури не призвели до суттєвих зауважень щодо поставленого питання. 

 

Інша інформація 

Інша інформація. Інформація, що не є консолідованою фінансовою звітністю та 

звітом аудитора щодо неї  

Управлінський персонал Групи несе відповідальність за іншу інформацію, 



підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Інша 

інформація (фінансова та нефінансова інформація), складається із Консолідованого 

звіту керівництва (звіту про управління) до складу якого входить Звіт про 

корпоративне управління, але не є консолідованою фінансовою звітністю та нашим 

звітом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу 

інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 

іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 

що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми 

доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов'язані повідомити про цей факт.  

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за консолідовану фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року 

№ 996-ХIV щодо складання консолідованої фінансової звітності та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, 

щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності Групи продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, 

або не має інших реальних альтернатив цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом консолідованого фінансового звітування Групи. 

 

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова 

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 

впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно 

існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, 

вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї консолідованої фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої 

фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 

аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські 

докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж 

для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів 

здатність Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 



доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови 

можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової 

звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована 

фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, 

щоб досягти достовірного подання. 

- отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо 

фінансової інформації суб'єктів господарювання або господарської діяльності 

Групи для висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності. Ми несемо 

відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо 

відповідальність за висловлення нами аудиторської думки. 

Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають 

на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних 

заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час 

аудиту консолідованої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім 

випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття 

такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 

питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого 

висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 

громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Думка щодо інформації у Звіті про корпоративне управління Компанії розкриття 

якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV 

 

На підставі роботи, проведеної нами під час аудиту, ми прийшли до висновку, що 

інформація, а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і 

управління ризиками Компанії; перелік осіб, які прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про будь-які обмеження 

прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; 

порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноваження 

посадових осіб Компанії, розкрита у Звіті про корпоративне управління станом на 

31 грудня 2019 року так, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-

IV), а також узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, 

корпоративних та статутних документах Компанії за звітний період, що закінчився 

31 грудня 2019 року. 

 

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне 

управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, 

а саме: 

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується 

Компанії або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання 

юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія 

добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про 

практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 

вимоги; 

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та 

загальний опис прийнятих на зборах рішень; 

- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального 

виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про 

проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Групою до Звіту про 

корпоративне управління за 2019 рік, ми встановили, що Звіт про корпоративне 

управління (відносно Компанії) не містить посилань на  власний кодекс 

корпоративного управління (за його відсутності), Група надає пояснення з приводу 

зазначеного, що додаються до Звіту по корпоративне управління. 

 

Відповідно до вимог статті 14 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII "Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - "Закон") надається 

додаткова інформація щодо: 

ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" було призначено для виконання цього завдання з 



обов`язкового аудиту Загальними зборами акціонерів Групи відповідно до протоколу 

№ 2/2019 від 28 листопада  2019 року та Статуту Компанії. 

Загальна тривалість виконання завдання з обов`язкового аудиту консолідованої 

фінансової звітності Групи ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" з урахуванням 

повторних призначень становить два роки. Для ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" це 

завдання також є першим роком проведення обов'язкового аудиту Компанії після 

визнання Компанії суб'єктом суспільного інтересу відповідно до вимог Закону 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 

16.07.1999 N 996-XlV. 

Метою  нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до 

консолідованої фінансової звітності Групи. Обсяг аудиту визначено нами таким 

чином, щоб ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі 

для висловлення нашої думки про те, чи складена консолідована фінансова 

звітність Групи у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування з урахуванням обґрунтованості 

облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі в якій Група 

здійснює свою діяльність.  

Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає 

нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень 

більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на 

яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже 

аудит не надає абсолютної гарантії, що консолідована фінансова звітність не 

містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Групи, 

ефективність чи результативність ведення справ Групи управлінським персоналом. 

Загальні процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства чи помилки, які застосовувалися під час нашого аудиту: 

- аналіз середовища внутрішнього контролю Групи, процесу ідентифікації 

бізнес-ризиків, доречних для цілей консолідованого фінансового звітування, які 

застосовані у Групі, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а 

також прийняття рішень Компанією щодо механізму розгляду цих ризиків; 

- процедури зовнішнього підтвердження, у т.ч. щодо залишків рахунків 

дебіторської заборгованості та їх умови, а також провели інспектування 

документів після завершення періоду та системи внутрішнього контролю Групи, 

пов'язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів; 

- аналіз регуляторних ризиків (регуляторне середовище, у т.ч. застосована 

концептуальна основа фінансового звітування, правове та політичне середовище);  

- розуміння заходів контролю IT, включаючи пов'язані бізнес-процеси, що 

стосуються консолідованого фінансового звітування, основних заходів, які Група 

використовує для моніторингу внутрішнього контролю за консолідованим фінансовим 

звітуванням; 

- тестування журнальних проводок; 

- аналіз інформації, що отримана у попередніх періодах;  

- виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як 

процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених 

сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і 

відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за 

підготовкою консолідованої фінансової звітності; 

- аналіз обставин щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для 

оцінки консолідованого фінансового стану, результатів діяльності або руху 

грошових коштів Групи та мали прогнозно привести до викривлень інформації, 

зокрема змін в тенденціях чи важливих коефіцієнтах консолідованої фінансової 

звітності або їх співвідношеннях. 

Серед ідентифікованих нами ризиків, які були значущими під час аудиту 

консолідованої фінансової звітності Групи поточного періоду, на які згідно з 

нашими професійними судженнями, доцільно було звернути увагу, включені нами до 

розділу "Ключові питання аудиту". Ці питання були розглянуті в контексті нашого 

аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо 

цих питань. 

У розділі "Пояснювальний параграф" нашого звіту нами описано питання, що 

розкрито у консолідованій фінансовій звітності Групи та на яке, на наше 

професійне судження, також доцільно звернути увагу. Це питання розглянуто в 

контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому, є 

фундаментальним для розуміння консолідованої фінансової звітності користувачами, 

та при цьому ми не вносили подальших застережень до нашої думки щодо цього 

питання. 

Під час проведення даного завдання з обов`язкового аудиту нами не було виявлено 

інших питань стосовно аудиторських оцінок, окрім тих, що зазначено у розділі 

"Ключові питання аудиту" цього звіту, інформацію щодо яких ми вважаємо за 

доцільне розкрити у відповідності до вимог частини 4.3 статті 14 Закону України 

"Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258 



VIII.  

Виявлені нами ризики не пов'язані із ризиком шахрайства. 

Інформацію, що міститься у даному звіті незалежного аудитора, щодо аудиту 

консолідованої фінансової звітності Групи було узгоджено з інформацією у 

додатковому звіті для Наглядової ради. 

ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Групі інших послуг, заборонених 

відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2019 року та у 

період з 1 січня 2020 року до дати підписання цього звіту незалежного аудитора.  

ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по 

відношенню до Групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту консолідованої фінансової 

звітності, а також виконали інші обов`язки з етики відповідно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних 

додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на 

які ми б хотіли звернути Вашу увагу. 

ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Групі інші послуги, окрім послуг з 

обов`язкового аудиту. 

 

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, 

є                                                Євгеній Попов  

(Сертифікат аудитора: серія А № 007515, Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності: 101045) 

 

За і від імені ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"  

Директор  Андрій Домрачов 

(Сертифікат аудитора: серія А №004891, Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності: 101004) 

 

10 квітня 2020 року 

місто Київ, Україна 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Офіційна позиція Наглядової ради та Генерального директора Товариства, який підписує звіт: 

1. Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність підприємства підготовлена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), прийнятих Європейським Союзом (ЄС) та вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХIV (зі змінами) . Фінансова 

звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком окремих груп основних засобів, 

фінансових активів та фінансових зобов'язань, які обліковуються за справедливою вартістю, та містить достовірне і 

об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і осіб, які 

перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності. 

2. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської 

діяльності та стан емітента і осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з 

описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 

 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

22.04.2019 23.04.2019 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                     

23.10.2019 24.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

 

 


